
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado
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Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 126/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) ANDRE DURAN JULIANI, matrícula nº. 24414, 

Analista Judiciário, na secretaria da 6ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 11/03/2020.

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

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

Cuiabá, 26 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 125/2020-GRHFC

(2a. Alteração)

O JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 

4.964, de 26 de dezembro de 1985 (COJE), bem como nas orientações e 

determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso,

CONSIDERANDO o pedido de substituição do Gestor Judiciário da 1a. Vara 

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

0712840-20.2020.8.11.0001;

 CONSIDERANDO o pedido de alternância entre os Gestores Judiciários da 

Secretaria da Vara Unificada de Fazenda Pública, conforme consta no 

expediente CIA n. 0711260-52.2020.8.11.0001;

 RESOLVE:

ART. 1.º Alterar o Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do 

Polo Cuiabá, bem como do Plantão Semanal da Comarca de Cuiabá, no mês 

de MARÇO de 2020, estabelecido pela Portaria nº. 84/2020-GRHFC de 

19/03/2020, no período das 19:01h do dia 20/03/2020 até as 11:59h do dia 

27/03/2020, das áreas cível e criminal, da seguinte forma:

 

ÁREA CÍVEL

 

Das 19:01h do dia 20/03/2020 até as 11:59h do dia 25/03/2020

Juiz(a): Dr. ONIVALDO BUDNY

Juízo da 1ª Vara Esp. de Fazenda

 Gestor: GISELLE BRITO CAMPOS

Telefone(s): 3648-6505 / 99948-8823

Oficiais de Justiça: HANDERSON RAINER RIBEIRO

Telefone(s): 99661-5015

ISABELA BRITO LISBOA

Telefone(s): 99251-5661

Cartório Distribuidor: AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS

Telefone(s): 99997-5916

 

Das 19:01h do dia 25/03/2020 até as 11:59h do dia 27/03/2020

Juiz(a): Dr. ONIVALDO BUDNY

Juízo da 1ª Vara Esp. de Fazenda

 Gestor: EDMAR DELGADO MAGALHÃES

Telefone(s): 3648-6505 / 99948-8823

Oficiais de Justiça: HANDERSON RAINER RIBEIRO

Telefone(s): 99661-5015

ISABELA BRITO LISBOA

Telefone(s): 99251-5661

Cartório Distribuidor: AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS

Telefone(s): 99997-5916

 

ÁREA CRIMINAL

 

Das 19:01h do dia 20/03/2020 até as 11:59h do dia 27/03/2020

Juiz(a): Drª. MÔNICA CATARINA PERRI SIQUEIRA

Juízo da 1ª Vara Criminal

Gestor: JOÃO MARCELO DE SOUZA

Telefone(s): 3648-6155 / 99949-0558

Oficiais de Justiça: GERSON SEIDENFUS

Telefone(s): 99642-8737

ZILMAR NORONHA DA LUZ

Telefone(s): 99326-7998

Cartório Distribuidor: AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS

Telefone(s): 99997-5916

 

ART. 2º. O Sistema de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá 

obedecer às disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e no 

Provimento nº. 17/2019-CM.

ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em 

que estiverem escalados para o plantão, ficarão nos respectivos 

Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado, irá 

cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na sala de 

Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá.

ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de 

publicação da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico.

ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a 

Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 

conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail funcional.

ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias 

localizadas fora do prédio do Fórum deverão afixar a Portaria em local 

visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da 

convocação, notificando-os pelo e-mail funcional.

ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os 

flagrantes dos réus presos e que participarão das audiências de custódia, 

fazendo o "cadastro rápido", bem como expedir os documentos 

necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 

custódia (Prov. 01/2017-CM), ficando autorizados a convocar todos os 

servidores da secretaria e obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da 

própria secretaria plantonista para auxiliarem na realização dos trabalhos, 

por dia de plantão, em dia não útil, sendo um deles para o período matutino, 

das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos 

flagrantes.

 ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a 

convocar até 1 (um) servidor da própria secretaria plantonista para 

auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de plantão, em dia não útil.

ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas 

Comarcas de Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de 

Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme artigo 11 do 

Provimento n. 17/2019-CM, sendo que cada Comarca contará com sua 

equipe de apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).

 ART. 10. A alteração da escala de Magistrados e Servidores, inclusive 

por permuta, deverá ser solicitada ao Juiz-Diretor da Comarca de Cuiabá, 

com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, salvo casos 

excepcionais, a critério do próprio Juiz-Diretor.

ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e 

excepcional, comunicará o fato ao seu respectivo substituto direto na 

escala e assim sucessivamente, cientificando à Corregedoria-Geral da 

Justiça e ao Juiz-Diretor da Comarca de Cuiabá.

Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de 

assunção de plantão pelo substituído no lugar do substituto, na primeira 

oportunidade quando da vez deste, e na impossibilidade, pela unidade 

judiciária em que o substituído se encontrava afeto.

ART. 12. A presente Portaria deverá ser divulgada no sítio eletrônico do 

Tribunal de Justiça.

Publique-se, remetendo-se cópia, via e-mail, à Presidência do Tribunal de 

Justiça, à Corregedoria-Geral da Justiça, à Ordem dos Advogados do 

Brasil, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Coordenadoria 

Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados, à Coordenadoria de 

Comunicação.

Registre-se e cumpra-se.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1006277-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGINO SIQUEIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

IGOR GABRIEL SAFI DA SILVA OAB - MT11147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

nos presentes autos sobre as alegações da requerida (id 19963795), bem 

como do administrador judicial (id 21861307), no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 26 de março de 2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário 

da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022762-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA MARCOS AVALLONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar quanto às petições apresentadas pela parte autora (id 

28885630), bem como pela parte requerida (id 30084916), no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. Felipe Coelho de Aquino 

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009837-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA RAMOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINORAH MOLON WENCESLAU BATISTA OAB - SP111776 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

EXTRA CAMINHOES LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. Souza Ramos Comércio e Importação Ltda promove a presente 

habilitação de crédito tão somente para informar que concorda com o valor 

apontado pelo Administrador Judicial (id 29871324). Diante de tal 

conjuntura, não se justifica a continuidade do incidente, razão pela qual 

declaro extinto com fundamento no item VI do art. 485, do Código de 

Processo Civil. Dê-se ciência ao Administrador Judicial e ao Ministério 

Público. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004841-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

dependência aos autos da recuperação judicial da Lumen Construtora e 

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

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

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

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

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

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

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

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

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041378-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE ALVES DA SILVA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (IMPUGNADO)

NUTRANA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Intimação Por ordem do juízo, intimo a parte autora, para, querendo, em 5 

dias, manifestar-se. Felipe Coelho de Aquino - Gestor Judiciário em 

substituição legal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 4 de 804



Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1048097-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ABREU BONAMIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA VIEIRA MOREIRA OAB - MT16088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1015726-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. Renove-se vista a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 

dias úteis. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036259-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700-O (ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUAN WILIAN MATTJIE ZANCHETT OAB - MA13601 (ADVOGADO(A))

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JANIO TEODORO VILELA OAB - RO6051 (ADVOGADO(A))

SERGIO ABRAHAO ELIAS OAB - RO0001223A (ADVOGADO(A))

MASON EQUIPAMENTOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

JUCILENE GOMES DE FRANCA (TERCEIRO INTERESSADO)

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT12239-O 

(ADVOGADO(A))

RAQUEL LINDAMAR RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIELA MASCARENHAS FIUZA OAB - MG0126906A (ADVOGADO(A))

JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO OAB - MG150225 (ADVOGADO(A))

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

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELETRO HIDRO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

EDER MENDONCA DE ABREU OAB - TO1087 (ADVOGADO(A))

SERGIO BARRETO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO BARRETO DOS SANTOS OAB - SP327157 (ADVOGADO(A))

LOCALIZA RENT A CAR SA (TERCEIRO INTERESSADO)

IGOR MACIEL ANTUNES OAB - MG74420 (ADVOGADO(A))

H P SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA. - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

R R DO AMARAL DANTAS DA SILVA EIRELI - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ANDREZA ANCHIETA DO NASCIMENTO OAB - PA12661 (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAMILLE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAR AUTOS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

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

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

JUVENIL SUPRIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MILTON RICARDO FERRETTO OAB - RO571-A (ADVOGADO(A))

NORTE NUTRI NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

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

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

HC PNEUS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

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

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

OI BRASILTELECOM (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

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

EURIPEDES CAITANO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Informa a Recuperanda, por intermédio do ID 30694348, que a Vice 

Presidência do TJ/MT, deferiu a tutela recursal pretendida nos autos do 

Recurso Especial por esta interposto em face do v. acórdão proferido nos 

autos do RAI 1011985- 05.2019.8.11.0000, para o fim de suspender o 

levantamento de valores por JULIERME ROMERO e CLEVERSON 

FIGUEIREDO, nos autos do PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em 

trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Capital. Requer então, que 

“sejam promovidos os atos a fim de retornar ao status quo, quando da 
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decisão proferida em ID de número 2243018 em caráter de URGÊNCIA, 

uma vez que as Recuperandas necessitam GRITANTEMENTE dos valores 

ao prosseguimento das atividades, ou como melhor entender Vossa 

Excelência com fito de resguardar os valores em favor das recuperandas 

e ainda mais, obstarem o levantamento dos valores pelos credores 

JULIERME ROMERO E CLEVERSON FIGUEIREDO, PRINCIPALMENTE 

R E V O G A N D O  A S  D E T E R M I N A Ç Õ E S  D E  I D ´ s : 

29759337/29772186/29774183/29775193/29778986/30195961, COM 

NOVAS EXPEDIÇÕES AO NECESSÁRIO A FIM DE IMPEDIR O DANO DE 

IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO”. Como se vê dos autos, após 

ter sido proferida decisão indeferindo o pedido de arresto formulado por 

JULIERME ROMERO e CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL, estes 

interpuseram o RAI 1011985- 05.2019.8.11.0000, provido para o fim de 

reformar a decisão e determinar o arresto de valores em seu favor, tendo 

este Juízo, determinado a intimação dos credores para indicar os dados 

bancários para fins de expedição de alvará judicial em favor dos mesmos. 

Contra a referida decisão, a Recuperanda opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, que foram acolhidos na decisão de ID 29713632 e, este 

Juízo, visando dar efetividade ao comando contido no v. acórdão assim 

determinou: “Diante do exposto, Acolho os Embargos de Declaração 

ofertados pela recuperanda (ID 28947297), para eliminar da decisão 

embargada o comando que determinou a intimação dos embargados para 

indicarem seus dados bancários para fins de expedição de alvará judicial, 

permanecendo inalterado os demais termos. Em consequência, visando 

dar efetividade ao comando contido no v. acórdão proferido nos autos do 

RAI n.º 1011985-05.2019.8.11.0000, Determino que o Sr. Gestor Judiciário, 

lavre o competente Auto De Arresto da quantia de R$ 270.100,32 em favor 

de Julierme Romero e Cleverson De Figueiredo Pintel, e OFICIE 

IMEDIATAMENTE o DEPARTAMENTO DA CONTA ÚNICA para as 

providências cabíveis. Ato contínuo OFICIE-SE ao Douto Juízo da 7ª Vara 

Cível desta Comarca onde tramita o Pedido De Cumprimento De Sentença 

De Honorários Sucumbenciais 1023026-45.2016.8.11.0041, encaminhando 

cópia do auto a ser lavrado, da presente decisão, bem como do acórdão 

proferido nos autos do RAI n.º 1011985-05.2019.8.11.0000 (ID’s 28319538 

e 28319539), para as providências cabíveis, colocando à disposição 

daquele Juízo a quantia arrestada e demais providências”. Segundo a 

Recuperanda, a Secretaria do Juízo então, em cumprimento da decisão de 

I D  2 9 7 1 3 6 3 2 ,  p r o m o v e u  o s  a t o s  d e  I D ’ s 

29759337/29772186/29774183/29775193/29778986/30195961 e, o Douto 

Juízo da 7º Vara Cível, dando prosseguimento ao PEDIDO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, intimou a Recuperanda para pagamento 

dos valores, que foram impugnados pela devedora (ID 30694352), 

contestados pelos credores que, “de pronto requisitaram o levantamento 

dos valores em benefício próprio” (ID 30694353). Diz a Recuperanda que, 

“Nesse ínterim, fora apresentado RECURSO ESPECIAL” (ID 30694354), 

com pedido de tutela recursal para a concessão de efeito suspensivo ao 

acordão recorrido e que, “Nesse meio tempo (de horas), entre o pedido de 

tutela recursal e a decisão sobre, o juízo da 7º VC deferiu expedição de 

alvará em favor de JULIERME ROMERO E CLEVERSON FIGUEIREDO” (ID 

30694355) nos autos do PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alega 

ainda, que “poucas horas após o deferimento de expedição do alvará 

judicial, o pedido de tutela recursal de efeito suspensivo ao acordão em 

questão (que restabeleceu a decisão deste juízo), fora deferido pela VICE 

PRESIDÊNCIA DO TJ MT, atribuindo efeito suspensivo ao REsp e 

atendendo o pleito das recuperandas, suspendendo o levantamento dos 

valores em favor dos credores JULIERME ROMERO E CLEVERSON 

FIGUEIREDO”. (ID 30694357). Como se infere no ID 30694357, a Vice 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar a 

tutela recursal pretendida pela recuperanda, proferiu, em 25/03/2020, a 

seguinte decisão: “Vistos. Trata-se de Recurso Especial interposto por 

ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA E OUTROS (id 

38391951) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da 

Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO (...). É o relatório. Decido. Estabelece o art. 995, 

parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser 

suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos 

houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar 

demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Como se vê, para 

a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, 

simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do 

recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. In 

casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte 

Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do 

efeito suspensivo, uma vez que apontou a probabilidade do direito ante a 

existência de divergência jurisprudencial, inclusive reconhecida no próprio 

acórdão. E ainda, em relação ao perigo de dano, apontou que o 

levantamento de valores na ordem de R$ 270.100,32 (duzentos e setenta 

mil e cem reais e trinta e dois centavos) pode afetar substancialmente o 

plano recuperacional, devendo ser obstado o levantamento até o 

julgamento do mérito recursal. Dessa forma, por entender que se 

encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida 

de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o 

pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte adversa para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso 

o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos. 

Publique-se. Intimem-se.” De início, consigno que este Juízo não 

determinou o levantamento de qualquer quantia em favor de JULIERME 

ROMERO E CLEVERSON FIGUEIREDO, tendo, ao acolher os EMBARGOS 

DE DECLRAÇÃO opostos pela Recuperanda, determinado, em 

cumprimento ao v. acórdão proferido nos autos do RAI 

1011985-05.2019.8.11.0000, tão somente o arresto da quantia de R$ 

270.100,32, e colocado tal valor à disposição do Douto Juízo da 7ª Vara 

Cível, onde tramita o PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Assim, 

visando dar efetividade à decisão proferida nos autos do RECURSO 

ESPECIAL interposto no RAI 1011985-05.2019.8.11.0000, DETERMINO que 

o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO, encaminhe COM URGÊNCIA ao Douto Juízo da 

7ª Vara Cível da Capital, cópia da presente decisão, tendo em vista que, 

como ficou consignado pela Ilustre Vice Presidente do TJ/MT, o 

“levantamento de valores na ordem de R$ 270.100,32 (duzentos e setenta 

mil, cem reais e trinta e dois centavos), pode afetar substancialmente o 

plano de recuperação judicial, devendo ser obstado o levantamento até p 

julgamento do mérito recursal”. Visando resguardar os interesses da 

Recuperanda, DEVERÁ o SR. GESTOR JUDICIÁRIO, encaminhar cópia da 

presente decisão também para o Departamento da Conta única e de 

Depósitos Judiciais. Consigno finalmente que, como mencionado pela Vice 

Presidente do TJ/MT, “ante a divergência jurisprudencial, inclusive 

reconhecida no próprio acórdão”, o valor de R$ 270.100,32 (duzentos e 

setenta mil, cem reais e trinta e dois centavos”, não será levantado pela 

Recuperanda, devendo permanecer vinculado ao presente feito 

recuepracional até o julgamento do mérito do recurso, a fim de resguardar 

tanto os interesses da recuperanda quanto dos credores JULIERME 

ROMERO E CLEVERSON FIGUEIREDO. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1042097-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN - ME (ADCOS) (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

Judson Gomes da Silva Bastos (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

SPAD COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRANDS CONSULTORIA E FRANCHISING LTDA (TERCEIRO 
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INTERESSADO)

CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA OAB - ES11259 (ADVOGADO(A))

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

HERIK ALVES DE AZEVEDO OAB - SP262233 (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

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

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Os autos vieram-me conclusos em virtude do pedido formulado por 

SPAD COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA e BRANDS CONSULTORIA E 

FRANCHISING LTDA, por intermédio do ID 30429034, para que seja 

determinado, em caráter de urgência, que o 2º Serviço Notarial e Registral 

da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, “cumpra 

integralmente a determinação judicial emanada por este Juízo constante na 

Ata de Audiência de Gestão Democrática (id. 30157094), procedendo com 

a transferência do imóvel para o nome das empresas franqueadoras (...) 

nos exatos termos do acordo realizado em 10/03/2020, sob pena de 

incorrer no crime de desobediência”. De acordo com as requerentes, o 2º 

Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, 

informou que para cumprimento da ordem de transferência do imóvel 

matriculado sob o n.º 79.305-R1 para o nome das franqueadoras, seria 

necessária a apresentação de documentação demonstrando “a existência 

da presente Ação de Recuperação Judicial”, e que, mesmo diante da 

apresentação dos documentos, os cartorários informaram que os 

documentos só seriam analisados após o decurso do prazo estipulado 

“em cartório e que caso a tabeliã não vislumbrasse que o termo de 

audiência serviria como ofício para fins de transferência, não iria constar 

na matrícula do imóvel o teor do acordo para surtir os efeitos jurídicos e 

legais”. Pois bem, na audiência de gestão democrática realizada em 

10/03/2020 (ID 30157094), a recuperanda e as franqueadoras, ora 

requerentes, alcançaram a composição, tendo restado acordado que a 

franqueadora receberia como o pagamento de todos os débitos 

existentes, o imóvel matriculado sob o nº 79.305-R1, do Livro 02, 

registrado no 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária 

da Comarca de Cuiabá/MT. Também ficou acordado na audiência, que a 

ata serviria como ofício para fins de transferência da propriedade perante 

o CRI competente, sendo, inclusive, desnecessária a lavratura de 

escritura pública. Vejamos: “2.2 — a franqueadora recebe como 

pagamento de todos os débitos em aberto e existentes até a presente 

data, o apartamento n.° 1802 localizado no ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE 1 DA PRIMEIRA VARA C1VEL - ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Condomínio Sunset Boulevard, nesta Cidade, 

objeto da matricula n.° 79.305-R1, do livro 2 em 08/11/2002, no 2° Serviço 

Notarial e Registrai da P Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, 

no valor de R$ 493.000,00 (quatrocentos e noventa e três mil reais). (...). 

2.2.1 – (...) O presente acordo, assinado pelas partes, pelo administrador 

judicial, pelo Ministério Público e pela autoridade judiciária, servirá como 

oficio para fins de transferência da propriedade perante o CRI competente, 

sendo desnecessária a lavratura de escritura pública”. Com efeito, ante a 

necessidade de se conferir efetividade ao acordo entabulado em 

audiência entre a Recuperanda e as franqueadoras, DETERMINO que o Sr. 

GESTOR JUDICIÁRIO expeça ofício ao 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, para que este, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cumpra o que ficou determinado na ata de 

audiência, no item “2.2.1” O cumprimento da presente medida deverá ser 

feito nos termo da Portaria n.º 29, de 23 de março de 2020, da 

Corregedoria-Geral da Justiça, que dispõe sobre “a suspensão do 

atendimento presencial ao público pelas serventias extrajudiciais do 

Estado de Mato Grosso, em consonância à Recomendação n. 45/2020 e 

Provimento n. 91/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, ao teor das 

Portarias Conjuntas n. 247/2020 e 249/2020, expedidas pelo Presidente 

deste Tribunal e pelo Corregedor-Geral da Justiça, bem como à Lei n. 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e às orientações do Ministério da 

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

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013280-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE REGINA VIOLIN ME (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação de Crédito interposta por dependência aos 

autos da Recuperação Judicial de Regina Violin Me, conforme autorizado 

pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, intime-se o devedor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

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

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

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

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

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1028612-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO OSMAR DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

IZAIR DE ARRUDA BOTELHO OAB - MT19242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ALBUQUERQUE (REU)

MARIA DA GRACA ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES OAB - MT7443-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

autora, na pessoa de seu advogado para apresentar impugnação à 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001470-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MORAES PRADO GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCUPANTES/INVASORES INDETERMINADOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, impulsiono os presentes autos, para intimação das partes, 

na pessoa de seus Advogados, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002543-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

MARY INES DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT7163-O (ADVOGADO(A))
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MAYCON LUCAS JACINTO TORRES OAB - MT17652-O (ADVOGADO(A))

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

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

ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN OAB - MT3494-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA ALVES DA SILVA DE MORAIS (REU)

JORANDI FRANCISCO DE MORAIS (REU)

LEANDRO RODRIGUES DE PAULA CORDEIRO (REU)

RAIENE ANDRADE (REU)

ROBSON PEREIRA DA SILVA (REU)

MARIA APARECIDA OSORIO (REU)

MARCILENI OSORIO CORDEIRO (REU)

AGNALDO SANTANA NASCIMENTO (REU)

WAGNO FERREIRA VENADES (REU)

CRISTIANE DA CONCEICAO TAPAJOZ (REU)

JOSE BENEDITO DA SILVA (REU)

RÉUS INCERTOS, AUSENTES E TERCEIROS INTERESSADOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

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

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

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação das partes, na 

pessoa de seus Advogados para, no prazo de 15 (quinze) dias 

especificar as provas que pretendem produzir.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1029331-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA INOUE (AUTOR(A))

THIAGO INOUE (AUTOR(A))

KLEBER INOUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAJA REZENDE DE LACERDA OAB - MT11987-O (ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE SCHOMMER OAB - MT21588-O (ADVOGADO(A))

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIELLE TATIANE SILVA DE CARVALHO (REU)

JOANA DARK (REU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

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

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1027904-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH APARECIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSIO PEREIRA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEU ROBERT DE AMORIM OAB - MT6610-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027904-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ELISABETH APARECIDA 

FERREIRA REU: ALESSIO PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc. Os autos 

vieram-me conclusos após ter sido retificada a certidão do id. n. 

20906838, passando a considerar intempestiva a contestação 

apresentada pelo réu. Pois bem. Conforme ensinamentos dos 

doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart em sua 

obra Manual do Processo de Conhecimento, 5ª edição revista, atualizada e 

ampliada, Editora Revista dos Tribunais, 2006, pág. 130: “(...) A revelia não 

é um fenômeno natural dos ordenamentos processuais. Decorre, isto sim, 

da intenção do legislador de compelir a parte ré de participar do processo, 

estabelecendo sanções por sua contumácia frente ao desenrolar do 

procedimento”. Nesse viés, dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil 

que: “Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor”. Ocorre, porém, que tal efeito deve ser visto com 

certo temperamento e cautela, pois a referida presunção é relativa, 

podendo, inclusive, quedar-se frente a outras circunstâncias dispostas 

nos autos contrário senso àquelas descritas na inicial, desde que a luz do 

livre convencimento motivado do magistrado. Nesse contexto, DECRETO A 

REVELIA de ALESSIO PEREIRA DOS SANTOS, no entanto, em analogia ao 

art. 345,IV, do CPC, deixo de aplicar seus efeitos, em razão de a área sub 

judice estar sendo discutida nos autos em apenso. Em que pese ser revel, 

é direito da parte, que possui defensor constituído nos autos, ser intimado 

dos autos processuais subsequentes, conforme entendimento firmado 

pelo STJ, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO 

ESPECIAL. PRÉVIA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE ADOÇÃO DE TESES JURÍDICAS 

DIVERSAS. RÉU REVEL COM PROCURADOR NO PROCESSO. INTIMAÇÃO. 

- Não se conhece de recurso especial quanto à alegação de ofensa a 

dispositivo legal que não foi tratado na origem. - A inexistência de adoção 

de teses jurídicas diversas entre os julgados confrontados impede o juízo 

positivo de admissibilidade de recurso especial por divergência 

jurisprudencial. - Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu revel, com 

procurador no processo, adquire o direito de ser intimado de todos os atos 

subseqüentes, inclusive da sentença. Recurso não provido. (AgRg no 

REsp 710.129/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/05/2005, DJ 16/05/2005, p. 349) Outrossim, DETERMINO a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar 

as provas a serem produzidas (art. 370 do CPC/2015). Consigno que 

somente após o cumprimento da determinação supracitada é que o feito 

será organizado e saneado, com a apreciação de eventuais preliminares, 

bem como o deferimento das provas que deverão ser abrolhadas em 

audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo de julgamento 

antecipado consoante o disposto no art. 355 do CPC/2015. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1015298-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO FURTADO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIMONIA ANDRADE DOS SANTOS (REU)

BENEDITO OTAVIANO DA SILVA (REU)

PAULO ADRIANO SALUSTRIANO DA SILVA (REU)

JOSÉ CEBALHO (REU)

DEMAIS POSSEIROS (REU)

APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS (REU)

SILVIO DOS SANTOS SILVA (REU)

MADALENA DOS SANTOS SILVA (REU)

MARLENE DE OLIVEIRA (REU)

ADENIZIO PEREIRA DOS SANTOS (REU)
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NATIVIDADE BRITO (REU)

SARA PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS (REU)

JOSUÉ ANTUNES DE FREITAS (REU)

RODRIGO CAMPOS BRITO (REU)

VALDEIR FONSECA DE SOUZA (REU)

RÉUS AUSENTES, INOMINADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS E 

TERCEIROS INTERESSADOS (REU)

ROSINEI MARÇAL OSVALDO (REU)

RENILDA DE CAMPOS BRITO (REU)

EDVONILSO DE OLIVEIRA CEBALHO (REU)

VANDERLEI ANTUNES DE FREITAS (REU)

NILSON DE CAMPOS (REU)

VALDISA DOS SANTOS SILVA (REU)

ROSILDA DE CAMPOS BRITO (REU)

EUHIRSON PINTO DE MIRANDA (REU)

EURICO CEBALHO (REU)

JAIME FONSECA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT10838-A (ADVOGADO(A))

EDELSIO SOUZA LELIS OAB - MT15692/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1015298-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ANIZIO FURTADO NETO REU: 

JAIME FONSECA DE SOUZA, VALDEIR FONSECA DE SOUZA, VANDERLEI 

ANTUNES DE FREITAS, APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

MADALENA DOS SANTOS SILVA, JOSUÉ ANTUNES DE FREITAS, 

CIMONIA ANDRADE DOS SANTOS, JOSÉ CEBALHO, EURICO CEBALHO, 

ROSINEI MARÇAL OSVALDO, NILSON DE CAMPOS, ROSILDA DE CAMPOS 

BRITO, ADENIZIO PEREIRA DOS SANTOS, BENEDITO OTAVIANO DA 

SILVA, DEMAIS POSSEIROS, RENILDA DE CAMPOS BRITO, NATIVIDADE 

BRITO, RODRIGO CAMPOS BRITO, VALDISA DOS SANTOS SILVA, 

EDVONILSO DE OLIVEIRA CEBALHO, EUHIRSON PINTO DE MIRANDA, 

SARA PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS, MARLENE DE OLIVEIRA, SILVIO 

DOS SANTOS SILVA, PAULO ADRIANO SALUSTRIANO DA SILVA, RÉUS 

AUSENTES, INOMINADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS E TERCEIROS 

INTERESSADOS Vistos etc. ANÍZIO FURTADO NETO ajuizou ação de 

reintegração de posse com pedido de indenização por perdas e danos e 

indenização dos frutos contra VALDIR FONSECA DE SOUZA e outros 

visando à proteção possessória de um imóvel rural denominado Fazenda 

Vale do Acorizal II, com área de 902,5365 hectares, localizada no 

Município de Porto Esperidião/MT. Instruiu a inicial com os documentos de 

ids nº 7241495 a 7241609. Ante a ausência de pedido liminar, foi 

determinada a citação dos requeridos, os quais apresentaram 

contestação no id.9864248, os quais preliminarmente arguiram a carência 

da ação; no mérito, a improcedência da ação e ser declarada a prescrição 

aquisitiva do imóvel. No id.9963981 foi apresentada outra contestação por 

três requeridos nominados, os quais preambularmente suscitaram 

ausência de interesse de agir e, no mérito, pugnaram pela improcedência 

da demanda. A parte autora apresentou sua impugnação no id.10067911, 

bem como apresentou denunciação à lide, com pedido alternativo de 

emenda à inicial ou extinção sem resolução do mérito. No parecer de id. 

12792282 o MPE opinou pela improcedência da demanda. Decisão de 

id.14565913 determinou a citação por edital, visto que imprescindível em 

demanda coletiva. A Defensoria Pública apresentou contestação por 

negativa geral no id.21223040. Nas manifestações de ids. 26596111 e 

27964199 os requeridos nominados requereram o julgamento da lide. O 

Ministério Público ratificou o parecer exarado recomendando a 

improcedência da demanda (id.27449529). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Do julgamento antecipado da lide. Acerca 

do julgamento antecipado da lide dispõe o artigo 355 do CPC: Art. 355. O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas; No caso dos autos, verifico que não há necessidade de produção 

de mais provas, sendo que as que já estão nos autos são suficientes para 

o julgamento da lide. Das preliminares arguidas. Deixo de analisar as 

preliminares arguidas pelos requeridos nas contestações em observação 

à regra constante no art. 488 do CPC: desde que possível, o juiz resolverá 

o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria 

eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Do mérito. A legislação 

Brasileira tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção e/ou 

reintegração na posse de imóvel em desfavor dos atos ilegais de turbação 

ou esbulho (art.560 do CPC). Para tanto, o possuidor deverá observar os 

requisitos/pressupostos para a positivação do pedido de manutenção ou 

reintegração de posse previstos no art.561 do Código de Processo Civil, 

que dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a 

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

esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Soma-se, ainda, 

aos mencionados pressupostos, a comprovação do cumprimento da 

função social, inserido pela Constituição Federal de 1988, no inciso XXIII 

do art. 5º, art. 170 e art. 186 da Constituição Federal e previstos, também, 

no art. 2º, “caput” do Estatuto da Terra – Lei 4.504/64 e § 1º do art. 1.228 

do Código Civil. Conforme ensinamentos do Prof. Arnaldo Rizzardo em sua 

obra: Curso de Direito Agrário, 2ª. Edição revista, atualizada e ampliada, 

Revista dos Tribunais, 1ª edição: maio de 2013, página 46/47: A função 

social da propriedade envolve a adequação do direito de propriedade ao 

interesse coletivo, de modo a lhe retirar o caráter visto essencialmente 

sob o prisma individualista, excludente e absoluto que se formou ao longo 

da Idade Moderna. Ressalto que o cumprimento da função social é sempre 

analisado com os demais requisitos, não sendo o seu descumprimento um 

critério exclusivo para indeferimento da proteção possessória, já que a 

Constituição Federal previu expressamente a desapropriação para esse 

fim. Com relação ao pressuposto posse, o art. 1.196 do Código Civil, que 

adotou a teoria objetiva de Ihering estabelece como a exteriorização do 

exercício da propriedade. Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele 

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

à propriedade. No entanto, hodiernamente e, principalmente, dentro dos 

conflitos possessórios coletivos, a análise da posse vai além da mera 

exteriorização do domínio, para também ser a concretização de direitos 

fundamentais. Aqui, ao se falar em posse, se fala também em posse 

agrária, posse qualificada, ou seja, a posse que atende ao conceito 

contido no artigo supra, juntamente com o cumprimento da sua função 

social. Em apresentação a obra Curso de Direito Agrário, 2ª edição revista, 

atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, maio de 2013, Arnaldo 

Rizzardo leciona que: (...) da dinâmica das relações que envolvem a 

pessoa humana e a terra, em constante evolução e surgimento de novas 

situações, de conflitos originados, mormente do não cumprimento da 

função social da propriedade, que importa na relativização do conceito da 

propriedade particular. O interesse público, centrado na valorização do 

ser humano, sobrepõe ao conceito de propriedade individual, de modo que 

a função social da propriedade passou a merecer proteção do Estado, 

decaindo para uma importância secundária a mera titularidade do domínio. 

A jurisprudência não destoa da doutrina nestas breves angulações 

postas, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 

279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) Em 

sede de ação possessória, não cabe discutir o domínio, ou seja, a 

titularidade da propriedade. Apesar da alegação de posse constitucional 

da comunidade indígena, deduzida pelo Parquet, não se há de reconhecer 

a turbação ou o esbulho como meios legítimos de afirmá-la.” 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento”. (STF - AI: 821652 RS , Relator: Min. 

LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/08/2012, Primeira Turma, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 12-09-2012 PUBLIC 

13-09-2012). Conforme já mencionado, o evento posse é o fenômeno que 

deve ser mostrado frente aos instrumentos das ações possessórias, 

sendo o domínio (propriedade) aspecto não orientador solitário para 

positivação de lide desta natureza. Referido fato (posse) deve ser 

mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia ou 

violência) de posse injusta ou ameaça a posse. Em sua inicial o autor 

alega que desde 2000 é proprietário do imóvel e até a ocorrência da 

ocupação possuía 630 hectares de pasto. Afirma que possuía um contrato 

verbal de arrendamento da área e, que, cerca de dois meses após o fim 

do referido ajuste, o imóvel foi tomado mediante violência pelos requeridos 

em janeiro de 2004. Assim, há 13 anos está sem poder usufruir do imóvel. 

Instruiu a inicial com os seguintes documentos: matrícula do imóvel, 

memorial descritivo e croqui de localização, comprovantes de CCIR, recibo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 9 de 804



de declaração de ITR e de Imposto de Renda. Os réus, por sua vez, 

alegam em contestação que encontram-se na área desde 1997 e que o 

autor nunca teve a posse do imóvel. Consoante se infere das provas 

documentais apresentada pelos requeridos, abaixo elencadas, pode-se 

verificar que o requerente, de fato, não exercia a posse na época em que 

afirma ter ocorrido a ocupação: a) Diagnóstico das Ações do Mutirão da 

Reforma Agrária no Estado de Mato Grosso (id.9864313), na qual consta 

que no ano de 2001 havia 23 famílias na área; b) ATA 002/03 da 

Assembleia Geral da Associação Recanto Alegre (id.9864325), datada em 

2003, na qual consta a dinâmica de ocupação da área; c) Declaração da 

Prefeitura Municipal (id.9864328), em que consta que, desde o ano de 

2001, o Município realiza, dentre outros serviços, o transporte de alunos 

que residem no local denominado Gleba Recanto Alegre; d) Declaração 

Individual da Prefeitura Municipal (id9864377), para efeito de 

cadastramento ou recadastramento junto à SEFAZ, confirmando a 

atividade rural dos requeridos, cada um em seu lote, com as devidas 

delimitações e descrição de atividades econômicas exercidas no local; e) 

Memoriais descritivos dos lotes, mapas de localização, inscrições no CAR, 

contas de energia elétrica antigas, registros fotográficos das benfeitorias 

realizadas pelos requeridos. Partindo desta premissa inicial, restaria para 

o proprietário que não detém a posse, a defesa de seu patrimônio através 

das ações reivindicatórias eis que aqui se encontra a seara de natureza 

real, ou seja, de natureza patrimonial. Nestas ações sim, o domínio é 

devidamente debatido e utilizado como requisitos para positivação do 

pedido, em que havendo domínio e cumulando ao exercício injusto da 

posse por terceiro, remanesce a procedência do pedido como a medida 

imperiosa. Dessa forma, não vislumbro a necessidade de emenda da 

inicial, bem como deixo de acolher o pedido de denunciação da lide do 

antigo proprietário requerido em impugnação, uma vez que não há a 

possibilidade de fungibilidade entre ações possessórias e petitórias, 

devendo a parte autora postular através de via adequada. Destarte, a 

parte autora não se desincumbiu de demonstrar o primeiro requisito legal, 

conforme lhe impõe a lei, não restando outro caminho, senão, a 

improcedência da presente ação possessória. Da exceção de usucapião. 

Os requeridos em sede de contestação de id.9864248, requereram o 

reconhecimento de usucapião. De fato, a usucapião pode ser arguida 

como matéria de defesa, no entanto, apenas com intuito de afastar a 

pretensão possessória. Em que pese os termos da Súmula 237 do STF, de 

que é possível invocar a usucapião como matéria de defesa, tal invocação 

não se presta para declarar a aquisição de domínio que deve ser 

reconhecida em outro procedimento de rito próprio. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. USUCAPIÃO ARGUIDA COMO 

TESE DEFENSIVA. RECONVENÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. INDENIZAÇÃO PELA 

FRUIÇÃO DO IMÓVEL E POR BENFEITORIAS REALIZADAS. 

COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- O artigo 55 do Código de processo 

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

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

as partes e o objeto das ações, não há que se falar em conexão. 2- O 

artigo 1.228 do Código Civil prevê a possibilidade do proprietário retomar a 

coisa do poder de terceiro que injustamente detenha ou possua. 3- São 

requisitos da ação reivindicatória: a prova da propriedade, a individuação 

da coisa (limites e confrontações do imóvel) e a posse injusta do 

reivindicado. 4- É possível alegação da usucapião como matéria de defesa 

nos termos da Súmula 237 do STF. 5- Sabe-se que a usucapião é 

modalidade de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo 

exercício da posse nos prazos fixados em lei, a qual pode ser arguida, 

nos termos da Súmula 237 do STF. 6- A jurisprudência é pacífica no 

sentido de obstar a declaração de domínio em sede de exceção de 

usucapião com o consequente registro do título de domínio, pois matéria 

deverá ser postulada em ação própria. (...) RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. (TJ-GO - APL: 01575735520158090162, Relator: JAIRO 

FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/11/2019, 6ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ de 02/11/2019) Grifei. Destarte, diante das razões 

expostas indefiro o pedido formulado pelos requeridos. Dispositivo Ex 

positis, nos termos do 487, I, e art. 561 ambos do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão de ANÍZIO FURTADO NETO em 

desfavor de VALDIR FONSECA DE SOUZA e outros visando à proteção 

possessória de um imóvel rural denominado Fazenda Vale do Acorizal II, 

com área de 902,5365 hectares, localizada no Município de Porto 

Esperidião/MT. Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do 

CPC. Todavia, em razão da gratuidade de justiça, razão pela mantenho o 

pagamento das custas suspenso pelo prazo de cinco anos, nos termos do 

artigo 98, §3º, do CPC. INTIMO, as partes, neste ato, da presente decisão 

via DJE. Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, arquive-se 

após as providências necessárias. P.I.C. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027822-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE ARAUJO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033408-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREIA MOGGI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001283-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MAURICIO GOMES DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031101-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038734-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE LARA PINTO ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028532-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI APARECIDO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028532-31.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SIDINEI APARECIDO DE ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. INDEFIRO o levantamento dos 

valores por meio de transferência para a conta corrente indicada, uma vez 

que não há poderes específicos para o depósito na conta do escritório 

indicado na procuração encartada juntamente com a peça inicial. Assim, 

determino a indicação dos dados bancários do advogado constituído no 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024243-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA MARIA GOMES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIR DE ARRUDA BOTELHO OAB - MT19242/O (ADVOGADO(A))

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024243-55.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VICTORIA MARIA GOMES MARTINS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Intime-se o patrono da parte 

exequente para, em 48 (quarenta e oito) horas, juntar procuração com 

assinatura legível. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042070-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KECIMONE MARCELINA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042070-79.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KECIMONE MARCELINA GOMES EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, etc. Do exame dos autos, constato que 

há discrepância entre a assinatura aposta na procuração juntada no 

processo com a do documento de identidade da parte Promovente. Dessa 

feita, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

procuração com firma reconhecida em cartório ou comparecer 

PESSOALMENTE, perante a Secretaria desta Vara Cível, munido de 

documento de identificação, para que informe se a assinatura aposta na 

procuração de movimento n.º 01, realmente lhe pertence. Cumpre 

ressaltar, que a Secretaria desta Vara, deverá certificar nos autos, 

acerca do determinado. Havendo comparecimento dentro do prazo 

assinalado, voltem-me os autos conclusos para alvará. Na hipótese de 

inércia, arquivem-se os autos. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008481-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGUES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008481-96.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KLEBER RODRIGUES DA CONCEICAO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Do exame dos autos, constato 

que há discrepância entre a assinatura aposta na procuração juntada no 

processo com a do documento de identidade da parte Promovente. Dessa 

feita, INTIME-SE a parte Reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

procuração com firma reconhecida em cartório ou comparecer 

PESSOALMENTE, perante a Secretaria desta Vara Cível, munido de 

documento de identificação, para que informe se a assinatura aposta na 

procuração de movimento n.º 01, realmente lhe pertence. Cumpre 

ressaltar, que a Secretaria desta Vara, deverá Certificar nos autos, 

acerca do determinado. Havendo comparecimento dentro do prazo 

assinalado, voltem-me os autos conclusos para alvará. Na hipótese de 

inércia, arquivem-se os autos. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1031911-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ASSUNCAO DE ARAUJO (AUTOR(A))

WILLIAM CAMPOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELOI PRESTES DA SILVA (REU)

Marina Souza da Silva (REU)

GENIR DE SOUZA BUENO (REU)

Valdevino Ferreira de Amorim (REU)

Dulcidia Juliana de Ramos Lima (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELI SILVEIRA OAB - MT3634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

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

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer 

IMPUGNAÇÃO a Contestação juntada aos autos no Id. 28950528. NO 

MESMO PRAZO, deverá a parte Requerente providenciar o integral 

cumprimento do determinado no Despacho de Id. 23008778. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004559-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004559-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

L. D. S. REU: SEGURADORA LÍDER Ante a existência de interesse de 

incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar nos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 178, II, CPC). Após, retornem conclusos 

para prolação de sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Março de 2020. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034863-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034863-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELAINE ALVES DE ANDRADE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do 

petitório de id. 22542526, no prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, 

considerando a divergência de autenticidade das declarações 

colacionadas em ids. 15907909 e 22542527, oficie-se ao Pronto Socorro e 

Hospital Municipal de Várzea Grande, a gerente Sra. Marize Gonçalina 

Curvo Rondon, encaminhando-se cópias dos documentos supracitados, 

solicitando que esta preste esclarecimentos a este juízo acerca da 

veracidade das informações trazidas pelas partes, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Março de 2020. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017937-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA INACIO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

L. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017937-70.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: L. V. D. S., LIGIA MARIA INACIO DE SIQUEIRA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Ante a existência de interesse de incapaz, dê-se 

vistas ao Ministério Público para se manifestar nos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 178, II, CPC). Após, retornem conclusos para prolação de 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Março de 2020. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040411-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON VAGNER GONCALVES AMORIM DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040411-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON VAGNER GONCALVES AMORIM DIAS REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Ante o petitório de id. 21399238, 

intimem-se os peritos Dr. Manoel Elias Rezende (CRM-MT 1158) e Dra. 

Cynara M. Figueira (CRM-MT 4247) para no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

477, § 2° CPC), esclarecerem a lesão apontada na perícia médica 

realizada na Central e Conciliação (id. 18945813), vez que os documentos 

colacionados aos autos indicam FRATURA DO ANTEBRAÇO E MÃO 

ESQUERDA (id. 16635863). Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem acerca da complementação do laudo pericial no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de Março de 2020. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022791-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022791-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS ALVES GONCALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Considerando a data do petitório de id. 23322789, bem 

como o transcurso do lapso temporal, intime-se pessoalmente a parte 

autora para se manifestar nos autos requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, CPC). Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Março de 2020. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034980-83.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

M. R. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

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

ERIKA RAMOS OAB - 044.156.381-39 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034980-83.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: M. R. A. REPRESENTANTE: ERIKA RAMOS REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Ante a existência de 

interesse de incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar 

nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 178, II, CPC). Após, retornem 

conclusos para prolação de sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005696-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028322-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMAS LAUREANO DE FREITAS FILHO (AUTOR(A))

JOANA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

YOLANDA DE BRITO ALVES (AUTOR(A))

NILTON TAVARES FILGUEIRA (AUTOR(A))

EUZEBINA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

ALBINO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CARMELITA PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

EUNICE MARTINS (AUTOR(A))

RONALDO JOSE MARTINS (AUTOR(A))

MILTON TURCATO (AUTOR(A))

DORCILIO TEOFILO DA CRUZ (AUTOR(A))

ANTONIO FILINTRO DE SANTANA (AUTOR(A))

CARMEN ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

SONIA BRUNO JURADO (AUTOR(A))

JOANA RAMOS CORREIA (AUTOR(A))

JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045784-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RAMALHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028532-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI APARECIDO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028532-31.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SIDINEI APARECIDO DE ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. INDEFIRO o levantamento dos 

valores por meio de transferência para a conta corrente indicada, uma vez 

que não há poderes específicos para o depósito na conta do escritório 

indicado na procuração encartada juntamente com a peça inicial. Assim, 

determino a indicação dos dados bancários do advogado constituído no 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024474-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

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

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023784-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA GUABIRABA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA JOSE DA SILVA OAB - 956.150.241-00 (REPRESENTANTE)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001179-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GEDY SIMOES PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.Nos termos da legislação vigente, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo 

ser AS PARTES intimadas por intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário 

Eletrônico, para querendo, manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, 

sobre o RETORNO DOS AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1003935-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANATALINO SANTANA AMADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MONREAL ROSADO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003935-27.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANATALINO SANTANA AMADO REU: ANTONIO MONREAL ROSADO 

Vistos etc., Trata-se de Ação de exigir contas proposta por Anatalino 

Santana Amado em face de Antônio Monreal Rosado. Cite-se a parte ré a 

apresentar as contas exigidas ou oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 550), sob pena de revelia (CPC, art. 344). 

Decorrido o prazo e prestadas às contas pelo requerido ou contestada a 

ação, manifeste-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 550, 

§ 2º). Outrossim, decorrido o prazo, sem manifestação da parte requerida, 

certifique-se e voltem-me conclusos para ulterior deliberação. Defiro à 

parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013379-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERLEIDE VELOUZO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013379-84.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: GERLEIDE VELOUZO DE CASTRO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc., Cite-se e 

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

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 30/07/202, às 9h30 – Sala 7, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013932-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBELMAR PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013932-34.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: GILBELMAR PEREIRA GONCALVES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc., Cite-se e 

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

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 30/07/202, às 9h45 – Sala 7, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 
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do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012645-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO PRUDENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZY EVANGELISTA DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012645-36.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA CONCEICAO PRUDENCIO REU: ELZY EVANGELISTA DE 

CARVALHO Vistos etc., Indefiro o pedido de citação por edital, neste 

momento, tendo em vista que a parte autora não apresentou justificativa 

acerca da impossibilidade de encontrar o endereço do espólio e de seus 

herdeiros, o que da a entender que sequer diligenciou no sentido de obter 

as informações necessárias para o recebimento da petição inicial. Assim, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete 

a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos o endereço 

do réu, sob pena de indeferimento da exordial (art. 321, parágrafo único). 

Às providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003726-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARIE DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARIE DE SOUZA OAB - MT9439-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003726-58.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: MICHELLE MARIE DE SOUZA EMBARGADO: WSM - 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP Vistos etc., A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004920-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ECHEVERRIA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004920-93.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EXECUTADO: IVAN 

ECHEVERRIA NETO Vistos etc. Peticiona o Exequente pelo deferimento do 

benefício da Justiça Gratuita, aduzindo ser entidade sem fins lucrativos. 

Pois bem, é sabido que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, 

somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se 

demonstrar a impossibilidade de dispor de recursos para custeio das 

despesas processuais sem comprometimento do seu regular 

funcionamento. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA 

SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 

MISERABILIDADE JURÍDICA.PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O embargante alega que o aresto recorrido 

divergiu de acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do EREsp 

690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica, 

independentemente de ter finalidade lucrativa ou não, comprovar que 

reúne os requisitos para a concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita. 2. A matéria em apreço já foi objeto de debate na Corte 

Especial e, após sucessivas mudanças de entendimento, deve prevalecer 

a tese adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica 

comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência 

judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da 

entidade requerente. 3. Não se justifica realizar a distinção entre pessoas 

jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto 

econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não 

reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas 

processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de lucros aos 

respectivos sócios ou associados. 4. Outrossim, muitas entidades sem 

fins lucrativos exploram atividade econômica em regime de concorrência 

com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para 

se conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas. 5. 

Embargos de divergência acolhidos. (EREsp n. 603.137/MG, Relator 

Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 2/8/2010, DJe 23/8/2010). 

Do mesmo modo é o disposto na Sumula 481/STJ : “Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 

Dessa forma, Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Às 

providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006156-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIFRANCY AUXILIADORA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

FELLIPE BAEZ MALHEIROS OAB - MT18517/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006156-80.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALLIFRANCY AUXILIADORA DE SOUZA REU: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

Vistos etc., Trata-se de ação indenizatória proposta por ALLIFRANCY 

AUXILIADORA DE SOUZA em face de UNIC EDUCACIONAL S/A. Cite-se e 

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

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 27/07/2020, às 8h30 – Sala 1, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 
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será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020796-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020796-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE MARIA DE LIMA EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Intime-se a parte reclamante para, em 48 (quarenta e oito) horas, juntar 

cópia atualizada e legível de documento de identificação com foto. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007407-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007407-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REU: EQUILIBRIO 

CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/07/2020, às 

9h00 – Sala 1, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015182-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO DO CARMO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015182-44.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEANDRO DO CARMO BATISTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Diante da correspondência devolvida de id. 17181933, bem 

como a manifestação do autor quanto ao endereço correto para intimação 

(id. 16542653), determino a designação de nova data para realização da 

perícia. Intime-se o perito Dr. Marcos Giuberti Sucena Rasga, 

CRM-3533MT, para fixar dia e horário para a realização dos trabalhos. 

Após intimem-se as partes, devendo a parte autora ser intimada 

pessoalmente no endereço Rua Frederico Campos, Nº77, Centro, 

Juscimeira-MT, CEP 78810-000 ((66) 99917-6308) para comparecimento e 

através de seu advogado, consignando que o não comparecimento 

poderá levar a extinção do feito, nos moldes do artigo 485, do Novo 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022267-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

RAFAEL FERREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022267-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL FERREIRA DE BRITO 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Verifica-se que o 

autor atingiu a maioridade civil, desta feita, intime-se o requerente para 

regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do feito (art. 76, §1°, I, CPC). Às providências. Intime-se. 

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

Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1009574-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA OAB - MT22716-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA MARA DA FONSECA SILVEIRA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009574-26.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: IVANIA MARA DA 

FONSECA SILVEIRA ARAUJO Vistos etc., CITE-SE a parte executada para 

pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 

829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

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

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

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

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016981-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SOUZA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040733-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. C. D. S. (AUTOR(A))

KELI REGINA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038726-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000893-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MACHADO MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1000893-67.2020.8.11.0041 AUTOR(A): 

ADRIANA MACHADO MESQUITA RÉU: MRV PRIME PARQUE CHRONOS 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Trata-se de Ação De 

Indenização Por Danos Morais E Materiais Por Prática De Publicidade 

Enganosa, onde as partes estão devidamente qualificadas nos autos. Pois 

bem, a parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para 

o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, documento que 

comprove a situação de necessidade. Diante do crescente número de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para a concessão, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, cópias dos três últimos holerites e/ou CPTS, nos termos do art. 99, 

§ 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora 

poderá, ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o 

decurso do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000907-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON BERNARDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1000907-51.2020.8.11.0041 AUTOR(A): ELSON 

BERNARDO DOS SANTOS RÉU: MRV PRIME PARQUE CHRONOS 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Trata-se de Ação De 
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Indenização Por Danos Morais E Materiais Por Prática De Publicidade 

Enganosa, onde as partes estão devidamente qualificadas nos autos. Pois 

bem, a parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para 

o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, documento que 

comprove a situação de necessidade. Diante do crescente número de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para a concessão, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de 

Renda, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do 

pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento 

das custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000976-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DILSON PAULINO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDE MARIA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1000976-83.2020.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE 

DILSON PAULINO DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALAIDE 

MARIA DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de Ação De Cobrança C/C 

Danos Morais E Materiais, onde as partes estão devidamente qualificadas 

nos autos. Pois bem, a parte autora pretende a concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais 

necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, 

documento que comprove a situação de necessidade. Diante do crescente 

número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não 

preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem como diante 

da disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, cópias dos três últimos holerites, da CPTS e/ou à última declaração 

de Imposto de Renda, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000697-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALERRANDRO HENRIQUE LOURENCO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1000697-97.2020.8.11.0041 AUTOR(A): ALERRANDRO 

HENRIQUE LOURENCO MOREIRA RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao 

seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Pois bem, a parte autora pretende a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, cópias dos três últimos holerites e/ou CPTS, nos 

termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010946-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH PINHEIRO ANDRADE (EXEQUENTE)

ROGERIO ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA 

(EXECUTADO)

 

De ordem, em cumprimento à determinação judicial, temos a informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT (imagem abaixo), podendo as partes acessarem 

diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na 

barra de busca digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO-OUTROS, Selecionar 

opção MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ 

UTILIZADA PARA PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O CASO) e ao 

lançar o número do processo, automaticamente, o sistema alertará com a 

seguinte mensagem: "Há um parcelamento/desconto cadastrado para o 

processo informado nos valores abaixo."; Nesse momento, o advogado ou 

a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento. 

OBSERVAÇÃO: As parcelas subsequentes deverão ser emitidas na 

opção CONSULTA, utilizando a opção "Consulta de Parcelamentos" que se 

encontra disponível no Link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" 

(www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061215-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061215-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

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

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá colacionar aos 

autos os documentos (RG) de Id. 27649627 de forma legível. Às 

providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012772-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI CRISTINA COUTINHO (AUTOR(A))

OSVALDO LEONARDO RUIZ DOLENCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012772-71.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSVALDO LEONARDO RUIZ DOLENCE, MICHELLI CRISTINA COUTINHO 

REU: CONSTRUTORA PACTO LTDA Vistos etc. Antes de qualquer 

deliberação, conforme consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte 

requerente para que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, para o fim de 

apresentar: a) Documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites, 
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cópia da CTPS e/ou declaração de imposto de renda. b) Comprovante de 

endereço atualizado em seu nome, ou se em nome de terceiros, 

comprovar vínculos jurídico existente entre ambos, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1012826-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA RIBAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012826-37.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ROSELI APARECIDA RIBAS PEREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme consta do art. 321 do 

CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 (quinze) dias, emende 

a inicial, para o fim de apresentar: a) Documentação comprobatória de que 

faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três 

últimos holerites, cópia da CTPS e/ou declaração de imposto de renda. 

(ATUALIZADOS), ou recolher as custas de distribuição, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013986-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013986-97.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR REU: VIVO S.A. Vistos etc. 

Antes de qualquer deliberação, conforme consta do art. 321 do CPC, 

intime-se a parte requerente para que, em 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, para o fim de apresentar: a) Documentação comprobatória de que 

faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três 

últimos holerites, cópia da CTPS e/ou declaração de imposto de renda, ou 

recolher as custas de distribuição; b) Comprovante de endereço 

atualizado em seu nome, ou se em nome de terceiros, comprovar vínculos 

jurídico existente entre ambos, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013045-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILA FORTES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA MAGALHAES NAZARIO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013045-50.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZILA FORTES DE ARRUDA REU: GABRIELA MAGALHAES NAZARIO 

Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme consta do art. 321 do 

CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 (quinze) dias, emende 

a inicial, para o fim de apresentar: a) Documentação comprobatória de que 

faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três 

últimos holerites, cópia da CTPS e/ou declaração de imposto de renda. b) 

Comprovante de endereço atualizado em seu nome, ou se em nome de 

terceiros, comprovar vínculos jurídico existente entre ambos, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010418-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RE CONSTROI MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010418-73.2020.8.11.0041. AUTOR: DMM 

LOPES & FILHOS LTDA. REU: RE CONSTROI MATERIAL DE CONSTRUCAO 

EIRELI Vistos etc., A prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado 

pela parte autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de 

título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, 

arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a 

parte demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

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

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Conste no mandado, ainda, que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

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

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

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

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Defiro à parte autora os 

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

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010638-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CALCA KIDS COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010638-71.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, CUIABA 

PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES 

LTDA, CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING, BR 

MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 REU: CALCA KIDS 

COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA Vistos etc., Cite-se e 

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

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 14/07/2020, às 12h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 
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comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Conste, ainda, que a parte requerida poderá purgar a mora a contar 

da citação (Lei n. 8.245/1.991, art. 62, II). No caso de purgação da mora a 

parte requerida poderá evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, 

independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os 

aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) 

as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de 

mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em 

20% (vinte por cento) sobre o montante devido, se do contrato não 

constar disposição diversa. Efetuado o depósito, se o locador alegar que 

a oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se a parte requerida 

para complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias. Se não for 

complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela 

diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada (art. 62, IV, Lei 

n. 8.245/1.991). Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010987-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA OAB - MT22716-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010987-74.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: ANA PAULA 

GONCALVES DE OLIVEIRA Vistos etc. Verifica-se que os presentes autos 

encontra-se pendente de vinculação o recolhimento de custas e taxa 

judicial. Dessa forma, intime-se o Exequente para, no prazo de 15 (quize) 

dias, realize o devido o devido recolhimento/vinculação das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290° do NCPC). 

Às providencias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011186-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. W. FERNANDES COMERCIO DE GASES E LIQUIDOS - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO VINICIUS MARQUES BORELLA OAB - SP297455 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011186-96.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: C. W. FERNANDES COMERCIO DE GASES E LIQUIDOS - EPP 

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

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011440-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAL ALENCAR DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011440-69.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: JOSIVAL ALENCAR DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc., A parte autora requer a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1011442-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE FONCECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011442-39.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE FONCECA Vistos etc., A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012299-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DE OLIVEIRA MELO NAZAK (EXECUTADO)

MAXIMILIANO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012299-85.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA EXECUTADO: JESSICA DE 

OLIVEIRA MELO NAZAK, MAXIMILIANO PEREIRA DA SILVA Vistos etc. 

Verifica-se que os presentes autos encontra-se pendente de vinculação o 

recolhimento de custas e taxa judicial. Dessa forma, intime-se o Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o devido o devido 

recolhimento/vinculação das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do NCPC). Às providencias. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 20 de 804



Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012491-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDICA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE MARTINS GALENTI OAB - SP173827 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012491-18.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDICA LTDA - EPP EXECUTADO: 

EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA Vistos etc., CITE-SE a parte 

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

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

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

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

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

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

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

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

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

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

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

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

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

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

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

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013286-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP (REU)

LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013286-24.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO, CID IMOVEIS EIRELI - EPP REU: 

LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP, LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES 

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

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

designada para o dia 14/07/2020, às 09h30, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Conste, ainda, que a parte requerida poderá purgar a mora a contar 

da citação (Lei n. 8.245/1.991, art. 62, II). No caso de purgação da mora a 

parte requerida poderá evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, 

independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os 

aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) 

as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de 

mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em 

20% (vinte por cento) sobre o montante devido, se do contrato não 

constar disposição diversa. Efetuado o depósito, se o locador alegar que 

a oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se a parte requerida 

para complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias. Se não for 

complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela 

diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada (art. 62, IV, Lei 

n. 8.245/1.991). Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013296-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013296-68.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se que 

os presentes autos encontra-se pendente de vinculação o recolhimento 

de custas e taxa judicial. Dessa forma, intime-se o Exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize o devido o devido 

recolhimento/vinculação das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do NCPC). Às providencias. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013353-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO PEDRO NECA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - DF10524-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013353-86.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

POSTO PEDRO NECA LTDA REU: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO 

S.A. Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 14/07/2020, às 10h00, a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 
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ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013361-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLIMA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

EDUARDO PIRAJA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013361-63.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: PLIMA COMERCIO 

VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI - ME, EDUARDO PIRAJA CARDOSO Vistos 

etc. Verifica-se que os presentes autos encontra-se pendente de 

vinculação o recolhimento de custas e taxa judicial. Dessa forma, intime-se 

o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o devido o devido 

recolhimento/vinculação das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do NCPC). Às providencias. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013364-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013364-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZEU PAULINO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc., A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites, cópia da CTPS e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013417-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE APARECIDA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013417-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDELICE APARECIDA DE PAULA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc., A parte autora requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita de forma completa e legível, em especial, cópia dos três últimos 

holerites, cópia da CTPS e/ou declaração de imposto de renda, sob pena 

de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013557-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN THIAGO COSTA PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013557-33.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WILLIAN THIAGO COSTA PAULINO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., A parte autora requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia de extratos bancários e declaração de imposto 

de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013567-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013567-77.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ARIANIA AUXILIADORA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., A parte autora requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia de extratos bancários e declaração de imposto 

de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013577-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAN AURELIANO JORGE DE CRISTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013577-24.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: JULIAN AURELIANO JORGE DE CRISTO SOUZA 

REQUERIDO: MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Vistos etc., A petição 

inicial foi endereçada a Vara Especializada de Falência. Dessa forma, 
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remetam-se os presentes autos ao Distribuidor para redistribuição a 1ª 

Vara Cível - Esp. de Falências, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias 

da Comarca de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013589-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMAR MARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013589-38.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LINDAMAR MARIA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

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

designada para o dia 31/07/2020, às 12h45, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013596-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MERCADO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013596-30.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANDRE MERCADO GONCALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., A parte autora requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia de extratos bancários e declaração de imposto 

de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013711-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENO FERREIRA DA SILVA OAB - RJ107694 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013711-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA REU: SOYL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE GRAOS LTDA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 14/07/2020, às 

10h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028206-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028206-37.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: R. R. D. S. S. REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Ante a existência de interesse de incapaz, dê-se 

vistas ao Ministério Público para se manifestar nos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 178, II, CPC). Após, retornem conclusos para prolação de 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038342-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE VITAL FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1015409-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1033538-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA KISCHEL (AUTOR(A))

ROQUE DURANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO(A))

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033538-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROQUE DURANTE, ANITA KISCHEL REU: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte 

requerida, Dismobras Importação e Distribuição De Moveis E 

Eletrodomésticos S/A (id. 23094499), em face da decisão de id. 22445757, 

alegando a ocorrência de contradição da decisão em face da lei de 

locações. Por fim, requer o acolhimento dos seus embargos para que seja 

sanado o ponto contradito. Contrarrazões id. 23706639. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração 

por serem tempestivos, conforme certidão de tempestividade (id. 

23146956). Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 

do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, está 

consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente a decisão, não 

foi possível verificar a existência de omissão na decisão de id. 22445757 

que concedeu a liminar de despejo, mesmo sem caução. Isto porque, a 

decisão foi clara em relatar que um dos pressupostos para a concessão 

da liminar de despejo é a caução no valor equivalente a três meses de 

alugueis, mas que no presente caso, como o valor da divida suplanta a 

quantidade exigida por lei não era necessário no caso à caução. Desta 

feita, REJEITO os presentes embargos de declaração, haja vista a 

inexistência de contradição. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. As 

providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010951-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI FERREIRA LEITAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1029721-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA LOPES FERREIRA ROSAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

NIWMAR SERPA OAB - MT19703-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012330-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL COSTA LEITE OAB - MT6608-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012330-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADELINA DOS SANTOS REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc., Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE 
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LIMINAR ajuizada por ADELINA DO SANTOS, em desfavor de ÁGUAS 

CUIABÁ S/A ambos qualificados na inicial. Para tanto, argumenta que a 

reclamante que é consumidora dos serviços fornecidos pela empresa 

reclamada através da matrícula n. 433884-7. Sustenta que a partir de 2017 

suas faturas de água, sem qualquer motivo, começaram a alternar 

absurdamente, com isso, requer em sede de tutela de urgência a 

abstenção do corte dos serviços essenciais de água, haja vista o não 

adimplemento das faturas dos meses de fevereiro e março por 

contesta-las em razão de considera-las abusivas. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar eis que preenchidos os 

requisitos, todavia, apenas na cobrança da fatura cujo valor é R$ 451,74 

(quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos). A 

reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de 

interesses, entendo que está amparado em situação bastante para lhe 

apontar boa-fé, fato que permite a concessão da medida. Ademais, na 

hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo 

fato de que os documentos encartados junto a inicial dão suporte às suas 

alegações, já que as faturas anteriores demonstram o consumo bem 

abaixo do valor cobrado de R$ 451,74 (quatrocentos e cinquenta e um 

reais e setenta e quatro centavos). O perigo de dano exsurge em razão 

da parte autora ficar sem o serviço essencial, ainda mais na fase em que 

nos encontramos de Pandemia de Coronavírus, onde a higienização é 

extremamente necessária. Ademais, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Por derradeiro, 

ressalta-se que a outra fatura contestada pela autora (R$ 208,50 

referente a março/2020) encontra devidamente dentro da média das 

anteriores, de modo que não ficou demonstrada em nenhum momento a 

abusividade da cobrança referente a ela. Diante do exposto, com amparo 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO parcialmente o pedido 

de tutela de urgência determinando que a reclamada: a) SE ABSTENHA de 

efetuar o corte no abastecimento de água na unidade consumidora da 

parte autora, n° 433884-7 com relação ao débito discutido nos autos no 

valor de R$ 451,74; b) SE ABSTENHA de incluir o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito discutido nos autos; 

c) SE ABSTENHA de efetuar qualquer cobrança com relação ao débito 

discutido nos autos no valor de R$ 451,74. Esta decisão não tem efeitos 

para o caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes de 

pagamento, até mesmo no que diz respeito outra fatura contestada nessa 

ação no valor de R$ 208,50, e nem para outras hipóteses em que é 

permitida a suspensão do fornecimento de energia. Fixo, na hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

Antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência designada para o dia 13 de julho de 2020, às 11h30min, com 

vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003685-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SERRATO FRANCISCO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003685-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO SERRATO FRANCISCO DE MATOS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DO SANEAMENTO E DA 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

com Pedido de Tutela de Urgência, que move THIAGO SERRATO 

FRANCISCO DE MATOS, contra ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Trata-se de julgamento conforme o 

estado do processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) 

e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. 

As circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo 

desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização 

do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 

357 do CPC. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. 

Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem 

corrigidas. Não há preliminares arguidas. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES 

DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A 

ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS O ponto controvertido 

da lide reside em se o dano causado aos eletrodomésticos (máquina de 

lavar e dois aparelhos de ar-condicionado) foi decorrente de um pico de 

tensão (oscilação de energia) conforme os termos aduzidos na exordial. 

Intimadas as partes para especificar as provas ID. 14222386. DAS 

PROVAS A SEREM PRODUZIDAS; Considerando a natureza do objeto da 

demanda, entendo por bem deferir a produção de prova testemunhal e 

prova documental. Ante o exposto: a) DECLARO O FEITO SANEADO. b) 

DEFIRO a produção da prova testemunhal e documental, sob pena de 

confissão; c) Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para 

homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito 

da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos processuais; d) Designo 

audiência de instrução para o dia 08 de julho de 2020 às 16h00min, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias a 

partir da intimação da presente decisão, sob pena de preclusão; e) Cabe 

ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo 

somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 

455, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006494-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVO COIMBRA BREJO (REQUERENTE)

KEURIM RAFAELA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006494-54.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

LINDALVO COIMBRA BREJO, KEURIM RAFAELA ALVES REQUERIDO: 

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos. Os benefícios 

da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou mantidos a 

parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios”. Esse dispositivo deve ser 

analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais 

precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe 

que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de 

recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, 

não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar 

as custas do processo. Com efeito, o advento do novo Estado 

Constitucional trouxe, como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e 

nesse contexto – considerando o que interessa ao caso vertente – aquele 

que necessita do benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, 

sob pena de não ter direito ao benefício. De outro norte, verifico que tem 

sido recorrente o ingresso de ações onde se pede indiscriminadamente o 

benefício da Justiça gratuita, o que pode indicar uma aventura judicial. É 

certo que o simples deferimento do pedido de Justiça gratuita, sem a real 

comprovação de sua necessidade, pode dar azo para aventura judicial, já 

que em caso de não procedência do pedido a parte não terá nenhum 

ônus. Ademais, verificando-se que nos autos há elementos que 

evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, 

ou seja, a comprovação da alegada pobreza, entendo que o Autor não é 

insuficientemente capaz de arcar com as despesas processuais. Isto 

porque, embora os autores não tenham juntado cópia da CTPS, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, em pesquisa 

via RENAJUD, percebe-se que os autores possuem um automóvel KIA 

CERATO ano 2014, cujo preço gira em torno de R$ 40.000,00, e em 

pesquisa ao endereço no google maps, verifica-se que moram em um 

imóvel no centro, de esquina, na cidade de Sorriso, cidade cujo imóveis 

como este, tem preços razoavelmente altos, ademais, o objeto da ação 

seria um terreno urbano em condomínio nobre da Capital no valor de R$ 

183.786, 00, assim, mesmo com as alegações de que sua situação 

financeira não seja mais favorável, a principio, demonstram na verdade o 

inverso da hipossuficiência alegada, evidenciando uma realidade 

totalmente diversa da maioria efetivamente pobre deste país. Diante disso, 

INDEFIRO o pedido da assistência judiciária gratuita e, determino a 

intimação dos autores para, em 15 dias, promover o recolhimento das 

custas processuais iniciais, sob penda de cancelamento da distribuição. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001775-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES NUNES DE OLIVEIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001775-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIONES NUNES DE OLIVEIRA ROSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA No caso do presente feito, tratando-se do Seguro 

Obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível, uma vez que 

somente através desta, é possível verificar de forma exata, a existência 

da invalidez permanente e, o efetivo grau da incapacidade para eventual 

aplicação do montante correto a ser pago. Posto isso, NOMEIO como perito 

o DR. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque Estrada, 

n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200. Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes, e, cientificando o 

perito que os honorários serão pagos ao final do processo pelo vencido. 

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação. O laudo deverá ser 

apresentado pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). INTIME-SE 

PESSOALMENTE O AUTOR, bem como o advogado via DJE, informando a 

data e hora da perícia, para que o mesmo compareça no consultório do 

perito nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Março de 2020. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026776-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE CONCEICAO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026776-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIETE CONCEICAO DE MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Ante a existência de interesse de incapaz, dê-se vistas ao 

Ministério Público para se manifestar nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 178, II, CPC). Após, retornem conclusos para prolação de 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Março de 2020. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043691-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE RODRIGUES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043691-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUZIANE RODRIGUES MOREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Ante a existência de interesse de incapaz, dê-se vistas ao 

Ministério Público para se manifestar nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 178, II, CPC). Após, retornem conclusos para prolação de 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Março de 2020. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015307-41.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015307-41.2018.8.11.0041 Autor: 

MARCILENE SILVA PEREIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto 

da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 2.967,36 (dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis 

centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 30649664. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA JAQUELINE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000129-18.2019.8.11.0041 Autor: LAURA 

JAQUELINE DE OLIVEIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) R$ 9.434,85 

(nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), 

em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados 

bancários informados no ID 29898493. Após, a expedição do alvará, 

arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001807-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALDESON FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001807-68.2019.8.11.0041 Autor: 

NALDESON FERREIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) R$ 4.023,11 

(quatro mil, vinte três reais e onze centavos), em favor da parte 

exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários informados no ID 

29920317. Após, a expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038412-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO BALESTEROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038412-81.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANDERSON PEIXOTO BALESTEROS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta 

judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte 

forma: A) R$ 3.672,57 (três mil, seiscentos e setenta e dois reais e 

cinquenta e sete centavos), em favor da parte exequente, com 

acréscimos legais, nos dados bancários informados no ID 30419437. 

Após, a expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022397-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TOME VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

+ ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022397-03.2018.8.11.0041 Autor: 

MARILENE TOME VIEIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 
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disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 4.206,27 (quatro mil, duzentos e seis reais e vinte e sete centavos), em 

favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados no ID 30443175. Após, a expedição do alvará, arquive-se os 

autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001266-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001266-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 4.058,10 (quatro mil, cinquenta e oito reais e dez centavos), em favor 

da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados no ID 30260993. Após, a expedição do alvará, arquive-se os 

autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022325-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CAVALCANTE PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022325-50.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

REGIANE CAVALCANTE PERES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta 

judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte 

forma: A) R$ 3.266,54 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e 

cinquenta e quatro centavos), em favor da parte exequente, com 

acréscimos legais, nos dados bancários informados no ID 30339918. 

Após, a expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040266-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040266-76.2018.8.11.0041 Autor: 

EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO Réu: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da 

seguinte forma: A) R$ 4.146,65 (quatro mil, cento e quarenta e seis reais e 

sessenta e cinco centavos), em favor da parte exequente, com 

acréscimos legais, nos dados bancários informados no ID 30225837. 

Após, a expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON CIGERZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000063-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADALTON CIGERZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) R$ 4.058,10 

(quatro mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), 

em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados 

bancários informados no ID 30258774. Após, a expedição do alvará, 

arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039856-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039856-18.2018.8.11.0041 Autor: ALEX 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) R$ 6.883,17 

(seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e dezessete centavos), em favor 

da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados no ID 30177400. Após, a expedição do alvará, arquive-se os 

autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040128-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LOPES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040128-12.2018.8.11.0041 Autor: 

EVERTON LOPES DA COSTA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 4.128,99 (três mil, centos e trinta reais e setenta e cinco centavos), em 

favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados no ID 30178774. Após, a expedição do alvará, arquive-se os 

autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018246-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMACENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018246-28.2017.8.11.0041 Autor: 

ADILSON DAMACENO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) R$ 7.861,54 

(sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro 

centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 30221449. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019351-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAYETE PAULO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019351-06.2018.8.11.0041 Autor: 

LAFAYETE PAULO DE ALMEIDA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 7.034,43 (sete mil, trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), em 

favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados no ID 30222652. Após, a expedição do alvará, arquive-se os 

autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003030-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003030-56.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

REINALDO RIBEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto 

da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 
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pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 1.019,60 (um mil, dezenove reais e sessenta centavos), em favor da 

parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários informados 

no ID 30079928. Após, a expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007370-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007370-43.2019.8.11.0041 Autor: 

LUCIENE BATISTA DA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 2.990,19 (dois mil, novecentos e noventa reais e dezenove centavos), 

em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados 

bancários informados no ID 30040201. Após, a expedição do alvará, 

arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000205-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL CAETANO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000205-76.2018.8.11.0041 Autor: 

MARCIEL CAETANO FERREIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 5.175,85 (dois mil, novecentos e noventa reais e dezenove centavos), 

em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados 

bancários informados no ID 30071288. Após, a expedição do alvará, 

arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010045-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE JANETE WINTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010045-76.2019.8.11.0041 Autor: 

CLEONICE JANETE WINTER Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto 

da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 6. 669,65(seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e 

cinco centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, 

nos dados bancários informados no ID 30132033. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030753-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. A. (AUTOR(A))

JACI JUSTINA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030753-21.2017.8.11.0041 Autor: M. R. D. 

A. e outros Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, 

etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) R$ 7.594,90 

(sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), em 

favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados no ID 29919023. Após, a expedição do alvará, arquive-se os 

autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039159-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039159-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMARA DE OLIVEIRA E SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que SAMARA DE OLIVEIRA E 

SILVA move em desfavor SEGURADORA LÍDER, alegando, em suma, que 

foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 28.09.2017, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 16440711. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 16998635), refutando os pedidos da 

inicial, requerendo ao final a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação, id. 19160638. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado id. 18162221. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial 

(id. 18539782; 20283467). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Inexistem preliminares pendentes de 

análise, assim passo a apreciação do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

16443181), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 18162221). Verifico que a parte 

autora requereu a aplicação de má-fé a requerida aduzindo que esta 

praticou atos que vão contra a boa-fé processual (id. 19160638), no 

entanto, analisando o feito verifico que não assiste razão ao requerente, 

vez que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, 

impondo as seguradoras uma padronização em suas manifestações. 

Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos 

recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, 

o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de 

prejuízo que a parte contrária haja suportado em decorrência dessa 

atitude. Pois bem. Pretende a parte autora o recebimento da indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. 

Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 

6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 28.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 
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efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 Assim, procedente se torna o pedido 

de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Por outro viés, concernente a indenização por danos 

morais, verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento 

de obrigação legal imposta à seguradora responsável pelo pagamento do 

seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar indenização por danos 

morais, portanto rejeito o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

SAMARA DE OLIVEIRA E SILVA move em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(28.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, 

considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, e com 

norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no 

que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039316-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON GOMES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039316-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADMILSON GOMES DE CAMPOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que ADMILSON GOMES DE 

CAMPOS move em desfavor SEGURADORA LÍDER, alegando, em suma, 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 15.08.2018, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 16463733. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 18490860), arguindo preliminarmente: I– Do 

Não Pagamento em Sede Administrativa – Falta de Interesse de Agir; II- Da 

Ausência de Laudo do IML; III- Carência De Ação - Boletim De Ocorrência 

Sem Validade - Não Averiguação Dos Fatos. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 18538955. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado id. 18166561. As partes se manifestaram acerca do 

laudo pericial (id. 18411057; 18538982). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DO NÃO PAGAMENTO EM SEDE 

ADMINISTRATIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR Assevera a parte ré, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que o pedido para receber o pagamento pela via administrativa 

não foi finalizado. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

documentos acostados nos autos (ids. 16464155) houve a negativa por 

parte da seguradora em receber o pedido administrativo. Nesse sentido, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

ORBIGATÓRIO – DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR 

– DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A 

recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo 

configura o interesse de agir. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 

23/10/2018) (negritei) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 

5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da 

indenização securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em 

juízo, mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto 

no referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante 

realização da competente perícia médica, objeto da dilação probatória 

solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de 

laudo do IML. CARENCIA DA AÇÃO - BOLETIM DE OCORRENCIA SEM 

VALIDADE - NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS. Da análise acurada dos 

autos constata-se que a narrativa do Boletim de Ocorrência é verossímil, 

ademais já há posicionamento sobre o assunto nos nossos Tribunais. 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem 

outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. (Ap 

9785/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017). 

Portanto, Rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id.16464156), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 18166561). Verifico que a parte autora requereu a aplicação 

de má-fé a requerida aduzindo que esta praticou atos que vão contra a 

boa-fé processual (id. 18538955), no entanto, analisando o feito verifico 

que não assiste razão ao requerente, vez que o seguro obrigatório 

DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pois bem. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 15.08.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 
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respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): OMBRO DIREITO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão OMBRO 

DIREITO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos ombros 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa 

(75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, 

perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% 

sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 Assim, procedente 

se torna o pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Por outro viés, concernente a indenização por danos 

morais, verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento 

de obrigação legal imposta à seguradora responsável pelo pagamento do 

seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar indenização por danos 

morais, portanto rejeito o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 
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Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

ADMILSON GOMES DE CAMPOS move em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (15.08.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por 

fim, considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, e com 

norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, CONDENO a 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no que 

estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, neste 

aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Restam as 

partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000671-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL SOARES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000671-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMIL SOARES DE FRANCA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADEMIL 

SOARES DE FRANÇA move em desfavor SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA, alegando, em suma, que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 09.02.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 11368303. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 12243795), arguindo preliminarmente: I– Da 

Ausência de Requerimento Administrativo; II- Da Ausência de Laudo do 

IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 13331087. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 18867395. A 

parte requerida se manifestou acerca do laudo pericial (id. 19163183). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento 

administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 11368350. Neste 

sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, 

§ 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da indenização 

securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, 

mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto no 

referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante realização 

da competente perícia médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas 

partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência 

(id.11368350), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 18867395). Pois bem. Pretende a 

parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 02.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 
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seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia, a 

qual afirma que: “(...) A análise dos autos e exames clínicos realizados 

permitem afirmar o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e as 

queixas descritas pelo periciado. Constata-se que a invalidez permanente 

do calcanhar direito reflete na utilização de todo membro inferior do 

requerente; lesão média (50%) do membro inferior direito (70%). O 

periciado apresenta invalidez permanente e parcial, do membro inferior 

direito (70%,) de repercussão média (50%), totalizando (70%x50%) 35% 

de invalidez global. Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ADEMIL SOARES DE FRANÇA move em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (02.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037209-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIR VALERIO BARROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS 

SUPLEMENTARES que JAIR VALERIO BARROS move em desfavor PORTO 

SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido no dia 24.09.2017 tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de id. 1602967. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 17070130), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Falta de Interesse Processual - 

Pedido Administrativo Pendente De Finalização - Inércia Da Parte Em 

Apresentar A Documentação Exigida Por Lei. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 18527897. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 17584535. As partes se 

manifestaram acerca do laudo pericial (ids. 20217209; 23202392). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE 

FINALIZAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO 

EXIGIDA POR LEI Assevera a parte ré, que o pedido administrativo da 

parte autora se encontra com o status “pendente”, em decorrência da falta 

de interesse do autor em enviar os documentos obrigatórios para a 

regularização do sinistro. Afirma que não há litígio para justificar o 

ajuizamento da presente ação, pugnando pela extinção do feito sem 

resolução de mérito. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do 

RE 839314, nos termos do voto do eminente Ministro Luiz Fux, assim 

deixou assentado: "(...) O estabelecimento de condições para o exercício 

do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: "A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo (...)."(data do 

julgamento: 10/10/2014). (negritei) Outrossim, parte ré apresentou 

contestação, razão pela qual entende-se que há interesse de agir 

superveniente. Assim não há que se falar em carência da ação. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 16202975), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 17584535). Pois bem. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 24.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 
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6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 17584535), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): QUADRIL DIREITO 

ESTRUTURA ABDOMINAL (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão QUADRIL DIREITO 75% INTENSA ESTRUTURA 

ABDOMINAL 10% RESIDUAL Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional da mobilidade de um quadril, terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo perda anatômica 

e/ou funcional de estrutura abdominal terá a vítima direito a 100% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 100% sobre 10%, perfazendo o total de 10% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - QUADRIL DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 - 

ESTRUTURA ABDOMINAL: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 

*10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 LESÃO 1 + LESÃO 2 = TOTAL= 

R$ 3.881,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 
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(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). No que tange ao pedido de 

reembolso de despesas de assistência médica e suplementar (DAMS), os 

documentos acostados aos autos (id. 16202985), corrobora a afirmativa 

do autor, no sentido de que houveram despesas médicas suplementares, 

quais sejam, gastos com atividades de atendimento hospitalar, tratamento 

cirúrgico e remédios, desta feita, defiro o pedido no montante de R$ 

909,24 (novecentos e nove reais e vinte e quatro centavos). Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS 

SUPLEMENTARES que JAIR VALERIO BARROS move em desfavor de 

PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.881,25 (três mil 

oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(24.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condeno 

ainda a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 909,24 

(novecentos e nove reais e vinte e quatro centavos), a título de despesas 

médicas suplementares, acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Por fim, considerando que a autora decaiu de parte 

mínima dos pedidos, CONDENO a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042371-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RICARDO ALVES DA CONCEICAO REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RICARDO ALVES DA CONCEIÇÃO 

move em desfavor BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

16.10.2018 tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de id. 16860689. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 18869922), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 

19107322. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

18985367. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial (ids. 

23748929; 24074730). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

16861020), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 18985367). Pois bem. Pretende a 

parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 
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(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 16.10.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 18985367), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ DIREITO (...) III) 

Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

PÉ DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos pés terá 

a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50%, 

perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ 

DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 6.750,00 

= R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 
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INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que RICARDO ALVES DA CONCEIÇÃO move em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (16.10.2018) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os 

arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Restam as partes 

advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora 

das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que forem 

considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a imposição da 

multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de Março de 2020. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001004-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA OLIVEIRA CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001004-85.2019.8.11.0041 Autor: 

JESSICA OLIVEIRA CHAGAS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JESSICA OLIVEIRA MONTEIRO move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.08.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 17337869; 17337874; 17337878; 17337879; 

17337881; 17337882. Devidamente citada a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 18074648) arguindo preliminarmente: I- Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder e II- Da Necessidade 

de Realização de Pedido Administrativo - Da Falta de Interesse Processual. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 

20076075. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

19612544. A parte requerida se manifestou acerca do laudo pericial (id. 

24074468). É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é 

contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 
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sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

17337879), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 19612544). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 08.08.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de umquadril, joelho outornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12907283), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 
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funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

PÉ ESQUERDO 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional do pé esquerdo 

terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *25% 

sobre R$ 6.750,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JESSICA OLIVEIRA 

MONTEIRO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (08.08.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais)com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019118-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELE APARECIDA NUNES ROSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que DANIELE APARECIDA NUNES ROSA 

RODRIGUES move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 28.11.2015, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos, id. 13944114. A 

requerida, devidamente citada compareceu à audiência de conciliação no 

dia 27/09/2018, todavia, deixou transcorrer o prazo legal para apresentar 

a sua defesa conforme certidão em id. 18048568. Nomeado perito judicial 

para realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, 

o laudo pericial foi juntado id. 15602626. O autor se manifestou acerca do 

laudo pericial (id. 20773460). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. A requerida devidamente citada, não 

se manifestou nos autos, pelo que decreto-lhe a revelia, sendo que a 

espécie não se enquadra em quaisquer das hipóteses do artigo 345 do 

Código de Processo Civil, que afastam os seus efeitos, de modo que, 

deixado de oferecer defesa, vem à tona a presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pelo autor na petição inicial (CPC – art. 344). Passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 13944132), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. O laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 15602626). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 
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reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.04.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL 10% RESIDUAL Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo a perda 

anatômica e/ou funcional de estrutura crânio facial terá a vítima direito a 

100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 10%, perfazendo o 

total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 

*10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 TOTAL= R$ 1.350,00 No tocante 

a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação 

do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 
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seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DANIELE 

APARECIDA NUNES ROSA RODRIGUES move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (28.11.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de 

embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos 

infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios lhes 

sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042391-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042391-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA PAULA FERRARI REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ANA PAULA FERRARI move em desfavor 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, em suma, que 

foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 24.07.2017 tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de id. 16863724. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 18279435), arguindo preliminarmente: I– Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade De 

Realização De Pedido Administrativo - Da Falta De Interesse Processual. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 

19107337. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

18985085. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial (ids. 

23748892; 24074713). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou 

cópia do requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, 

id. 16864353. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 16864065), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 
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produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 18985085). Pois bem. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 24.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 18985085), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 
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anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ANA PAULA FERRARI move em desfavor de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (24.07.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 

86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda 

e a complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que 

a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 

com efeitos infringentes que forem considerados manifestamente 

protelatórios lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 

1.026 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 25 de Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037726-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN CHRYSTIAN FRANCISCO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037726-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RHUAN CHRYSTIAN FRANCISCO DA COSTA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta 

judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte 

forma: A) R$ 2.024,43 (dois mil, vinte quatro reais e quarenta e três 

centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 13000863. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito CUIABÁ, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002237-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANI ALECRIM DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

B. L. D. A. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002237-54.2018.8.11.0041 Autor: B. L. D. 

A. B. e outros Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) R$ 2.960,34 

(dois mil, novecentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), em 

favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados no ID 18106502. Após, a expedição do alvará, arquive-se os 

autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036930-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANNY CAROL GOMES MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036930-64.2018.8.11.0041 Autor: 

STEFANNY CAROL GOMES MENDES Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto 

da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 2.880,75 (dois mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e cinco 

centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 30575442. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038262-66.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIEL SANTOS CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038262-66.2018.8.11.0041 Autor: 

ANTONIEL SANTOS CARNEIRO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 19.282,34 (dezenove mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e 

quatro centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, 

nos dados bancários informados no ID 30625066. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003749-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003749-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMIR RODRIGUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que ADEMIR RODRIGUES move em desfavor PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 01.10.2018, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, ids. 17608470; 17608471; 17609088; 17611997. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

20838537), arguindo preliminarmente: I–Da Necessidade de Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II - Da Necessidade de Realização 

de Pedido Administrativo Prévio – Da Falta de Interesse De Agir e III- Da 

Ausência de Documentos Indispensáveis ao Processamento da Demanda 

– Cerceamento de Defesa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, id. 24942493. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 20334750. As partes se manifestaram acerca 

do laudo pericial (id. 24942530 e 25904649). É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

GRAU DE INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL- CORREÇÃO MONETÁRIA - 

TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos 

Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu que nas ações de 

cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão resistida e 

necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento das 

vias administrativas. É devida a indenização do seguro DPVAT após 

comprovação do grau de invalidez do segurado. A correção monetária da 

indenização sobre a invalidez permanente deve incidir desde a data do 

sinistro até o efetivo pagamento. (TJ-MG - AC: 10000190323592001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de 

Publicação: 14/06/2019) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA (DOCUMENTO CARRO) Alega a parte ré o 

cerceamento de defesa, visto que o autor não menciona nos autos os 

dados do veiculo automotor, não cumprindo assim o que determina o art. 

319 do CPC. Não assiste razão o alegado pela parte ré, eis que a petição 

inicial se encontra devidamente instruída. Desta forma estando 

preenchidos todos os requisitos do art. 319 do CPC, REJEITO a preliminar 

de inépcia da petição inicial, arguida pela parte ré. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 
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Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. Outrossim, não há necessidade de 

produção de prova oral como requer a parte requerida na manifestação de 

id. 25904649, pois a Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 17612249), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 20334750). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 01.10.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009).(Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12907283), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA 

FACIAL (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 
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permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

ESTRUTURA FACIAL 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional da estrutura facial terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 100% sobre 25%, perfazendo o total de 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA FACIAL: 

*100% sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 

3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação 

de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

ADEMIR RODRIGUES move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (01.10.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de 

embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos 

infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios lhes 

sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039931-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ARIAS OLIVEIRA DE MORAIS REU: SEGURADORA LÍDER Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que JOSE ARIAS 

OLIVEIRA DE MORAIS move em desfavor SEGURADORA LÍDER, alegando, 

em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 20.08.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 16560424; 16560426; 16560427. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 17929071), arguindo 

preliminarmente: I– Da Carência da Ação – Falta de Interesse Processual 

Em Razão do Pagamento da Cobertura em Sede Administrativa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 19228038. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado id. 18948998. As partes se manifestaram acerca 

do laudo pericial (id. 24217229 e 24646804). Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS que JOSE ARIAS OLIVEIRA DE MORAIS em que a 

parte promovente visa o recebimento da diferença do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE 

PAGAMENTO DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. Não há que se 

falar em falta de interesse de agir, em razão de estar consolidado o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo à obtenção de parte do direito legalmente assegurado. Assim não 

traduz renúncia a este direito e, muito menos, extinção da obrigação. 

Comprovada a invalidez, decorrente do acidente, a indenização deve ser 

proporcional ao grau da lesão, descontado o valor recebido 

administrativamente. Dessa forma, REJEITO a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência 

(id.16560428), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 
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Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 18948998). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 20.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho outornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 51 de 804



permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 Assim, procedente se torna o 

pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Por outro viés, concernente a indenização por danos 

morais, verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento 

de obrigação legal imposta à seguradora responsável pelo pagamento do 

seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar indenização por danos 

morais, portanto rejeito o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) No caso 

em tela extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) conforme comprovante em id. 16560427, valor este que 

deve ser deduzido do montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), totalizando ao final R$ 2.193,75 (dois mil cento e 

noventa e três reais e setenta e cinco centavos). Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que JOSE 

ARIAS OLIVEIRA DE MORAIS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta 

e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (30.10.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Por fim, considerando que a autora decaiu de parte 

mínima dos pedidos, e com norte no que estabelece o parágrafo único do 

art. 86 do CPC, CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007996-62.2019.8.11.0041 Autor: 

LUCIANO RAIMUNDO FIGUEIREDO Réu: SEGURADORA LÍDER Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que LUCIANO RAIMUNDO 

FIGUEIREDO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 25.03.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 17083104; 

17083110; 17083108; 17083112. Devidamente citada a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 19258466) arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder 

e II - Da Falta de Interesse Processual – Pedido Administrativo Pendente de 

Finalização. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 21970009. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 19018486. A parte requerida se manifestou acerca do laudo 

pericial (id. 26277891). É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A 

SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO. Alega à 

seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada de 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

falta à parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 
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jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 18264496), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, a Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 21186504). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 
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nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009).(Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12907283), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional do membro inferior direito terá a vítima direito a 

70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 

9.450,00= R$ 7.087,50 TOTAL= R$ 7.087,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Concernente a indenização por danos morais, 

verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento de 

obrigação legal imposta à seguradora responsável pelo pagamento do 

seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar indenização por danos 

morais, portanto rejeito o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

LUCIANO RAIMUNDO FIGUEIREDO move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (25.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029730-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029730-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDSON FRANCISCO DE JESUS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDSON FRANCISO 

DE JESUS move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

08.04.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos, id. 15248282; 15248288; 15248349. A requerida, 

devidamente citada compareceu à audiência de conciliação no dia 

25/01/2019, todavia, deixou transcorrer o prazo legal para apresentar a 
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sua defesa. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

17586272. O autor se manifestou acerca do laudo pericial (id.17874421). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. A requerida 

devidamente citada, não se manifestou nos autos, pelo que decreto-lhe a 

revelia, sendo que a espécie não se enquadra em quaisquer das 

hipóteses do artigo 345 do Código de Processo Civil, que afastam os seus 

efeitos, de modo que, deixado de oferecer defesa, vem à tona a 

presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial 

(CPC – art. 344). De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 15248288), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. O laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 17586272). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.04.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009).(Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 
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o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): JOELHO ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão JOELHO 

ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo a perda anatômica e/ou funcional do joelho 

esquerdo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - JOELHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 

*50% sobre R$ 3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDSON FRANCISO 

DE JESUS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (08.04.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008823-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMARA DE SOUSA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

SAMARA DE SOUSA DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 13.02.2019, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

18395087; 18395363; 18395369; 18395370 . Devidamente citada a parte 

ré apresentou contestação e documentos (id. 21549568) arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder 

e II- Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo - Da Falta de 

Interesse Processual. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 21844422. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 21156170. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial 

(id. 21844438 e 25812659). É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte promovente visa 

o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 
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ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é 

contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

18395370), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 21156170). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 13.02.2019, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de umquadril, joelho outornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 
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será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12907283), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

OMBRO ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional do ombro esquerdo terá a vítima direito a 25% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00= R$ 

1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação 

de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Concernente a indenização 

por danos morais, verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo 

descumprimento de obrigação legal imposta à seguradora responsável 

pelo pagamento do seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar 

indenização por danos morais, portanto rejeito o pedido. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS que SAMARA DE SOUSA DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(13.02.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, 

considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, e com 

norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)com espeque no 

que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Processo Número: 1015170-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALEXANDRE SILVA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 58 de 804



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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015170-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEX ALEXANDRE SILVA DE AMORIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ALEX ALEXANDRE SILVA DE AMORIM move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 13.02.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 13472701; 13472708; 13472704. Devidamente citada 

a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 14808221) arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II – Da Não Comprovação da Entrega da Documentação; III – Da 

Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Prévio – Da Falta de 

Interesse de Agir e IV – Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora deixou de apresentar impugnação à contestação. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado na 

Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 15110577. As partes 

se manifestaram acerca do laudo pericial (id. 16276008 e 21037786). É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A 

SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA NÃO COMPROVAÇÃO DA 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que 

o autor não comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, falta à parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação. Requer a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), e intimação do autor para dar 

continuidade à regulação administrativa. Contudo, a inicial está 

devidamente instruída, e contém todos os documentos necessários, assim 

a alegação da requerida não merece prosperar. Desta feita rejeito a 

preliminar. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - GRAU DE INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL- 

CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento dos Recursos Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu 

que nas ações de cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão 

resistida e necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento 

das vias administrativas. É devida a indenização do seguro DPVAT após 

comprovação do grau de invalidez do segurado. A correção monetária da 

indenização sobre a invalidez permanente deve incidir desde a data do 

sinistro até o efetivo pagamento. (TJ-MG - AC: 10000190323592001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de 

Publicação: 14/06/2019) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. 

DESCABIMENTO.Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada 

de comprovante de residência e RG para o processamento da inicial. 

Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70059791533, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando 

de demanda em que seja obrigatória a comprovação do endereço da 

parte, em virtude da causa de pedir, é desnecessária a emenda à inicial 

com a juntada de comprovante de endereço da parte autora. Agravo de 

instrumento provido, de plano. (Agravo de Instrumento Nº 70059638015, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

GuaspariSudbrack, Julgado em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter 

prosseguimento, não havendo a necessidade de ser juntado o 

comprovante de endereço em nome da parte autora. Portanto, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 
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culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 13472705), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 15110577). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.02.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009).(Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12907283), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 
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cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 75% INTENSA Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional do membro superior 

esquerdo terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa 

(75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, 

perfazendo o total de 52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 

9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00= R$ 7.087,50 TOTAL= R$ 7.087,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 

16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, 

caso haja negativa de pagamento da indenização pela Seguradora 

configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da 

citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: 

“Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ALEX 

ALEXANDRE SILVA DE AMORIM move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (13.02.2018) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008616-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISSELY NADIA RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008616-11.2018.8.11.0041 Autor: 

GISSELY NADIA RODRIGUES COSTA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto 

da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 2.264,50 (dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta 

centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 22108918. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010480-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. H. R. S. (EXEQUENTE)

JESISLAINE RODRIGUES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010480-84.2018.8.11.0041 Autor: N. H. R. 

S. e outros Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, 

etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) R$ 3.324,21 

(três mil, trezentos e vinte e quatro reais vinte e um centavos), em favor 

da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados no 30658038. Após, a expedição do alvará, arquive-se os 

autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000136-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE JULIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000136-44.2018.8.11.0041 Autor: 

REJANE JULIANO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 
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924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) R$ 1.916,87 

(um mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), em 

favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados no 30660826. Após, a expedição do alvará, arquive-se os 

autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011632-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERSON GONCALVES EVANGELISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011632-02.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALTERSON GONCALVES EVANGELISTA DA SILVA EXECUTADO: 

MANOEL SANTANA DA SILVA Vistos etc. Conforme se depreende dos 

autos, a parte autora pugna pela desistência da ação e consequente 

extinção do presente feito, sendo desnecessária a anuência da parte ré, 

eis que ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO para que 

surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte 

autora, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal. Eventuais custas processuais pela parte autora. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017008-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO MUNIZ DUQUE DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ANTONIO MUNIZ DUQUE DA COSTA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 01.03.2019, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 19568907; 19568913; 19568918; 19568919. 

Devidamente citada a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

24199933) arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para 

a Seguradora Líder; II- Da Necessidade de Adequação do Valor da Causa; 

III – Da Necessidade de Pedido Administrativo Anterior – Da Falta de 

Interesse Processual. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 26433289. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 25251284. A parte autora se manifestou acerca do laudo 

pericial (id. 28581353). É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. O valor da causa 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) condiz com a pretensão deduzida 

pela parte, conforme se denota ao id. 19568913. O pedido da inicial é claro 

ao estipular que a parte tem a pretensão de auferir, o valor máximo 

estipulado pela tabela do seguro Dpvat, PODENDO chegar ao valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), dependendo do resultado da 

perícia para aferição da proporção da invalidez. DA NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR - DA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro 

DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no 

mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - GRAU DE INVALIDEZ 

- LAUDO PERICIAL- CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº. 839.314 

e 824.704, entendeu que nas ações de cobrança do seguro DPVAT, para 

que exista pretensão resistida e necessidade de intervenção jurisdicional 

é imprescindível o prévio requerimento administrativo, todavia, é 

dispensável o esgotamento das vias administrativas. É devida a 

indenização do seguro DPVAT após comprovação do grau de invalidez do 

segurado. A correção monetária da indenização sobre a invalidez 

permanente deve incidir desde a data do sinistro até o efetivo pagamento. 

(TJ-MG - AC: 10000190323592001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data 

de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 
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securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 19569358), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 25251280). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 01.03.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009).(Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12907283), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO DIREITO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 
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Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

OMBRO DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional do ombro direito terá a vítima direito a 25% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: OMBRO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00= R$ 1.687,50 

TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação 

de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

ANTONIO MUNIZ DUQUE DA COSTA move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.03.2019) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais)com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 

86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda 

e a complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que 

a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 

com efeitos infringentes que forem considerados manifestamente 

protelatórios lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 

1.026 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000855-89.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADALBERTO MENDROTE REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADALBETO MENDROTE move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 19.03.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 17321370; 17321387; 17321651. Devidamente citada 

a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 18726159) arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II – Da Ausência de Resposta Administrativa – Regulação Pendente e IV – 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 19816012. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 19605928. A parte autora se 

manifestou acerca do laudo pericial (id. 19816013). É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A 

SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DE RESPOSTA 
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ADMINISTRATIVA – REGULAÇÃO PENDENTE. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, 

mas que não obteve resposta. No entanto, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é 

contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar de Não Comprovação de Requerimento 

Administrativo. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - GRAU DE INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL- 

CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento dos Recursos Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu 

que nas ações de cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão 

resistida e necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento 

das vias administrativas. É devida a indenização do seguro DPVAT após 

comprovação do grau de invalidez do segurado. A correção monetária da 

indenização sobre a invalidez permanente deve incidir desde a data do 

sinistro até o efetivo pagamento. (TJ-MG - AC: 10000190323592001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de 

Publicação: 14/06/2019) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. 

DESCABIMENTO.Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada 

de comprovante de residência e RG para o processamento da inicial. 

Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70059791533, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando 

de demanda em que seja obrigatória a comprovação do endereço da 

parte, em virtude da causa de pedir, é desnecessária a emenda à inicial 

com a juntada de comprovante de endereço da parte autora. Agravo de 

instrumento provido, de plano. (Agravo de Instrumento Nº 70059638015, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

GuaspariSudbrack, Julgado em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter 

prosseguimento, não havendo a necessidade de ser juntado o 

comprovante de endereço em nome da parte autora. Portanto, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 17321381), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 19605928). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 
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permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.03.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009).(Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12907283), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): TORNOZELO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

TORNOZELO ESQUERDO 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente 

da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional do tornozelo esquerdo terá a vítima direito a 25% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 25% sobre 25%, perfazendo o total de 6,25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - TORNOZELO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00= R$ 

843,75 TOTAL= R$ 843,75 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação 

de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 
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partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

ADALBERTO MENDROTE move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (19.03.2018) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012699-36.2019.8.11.0041 Autor: 

MARCIO VIEIRA DE ALMEIDA Réu: SEGURADORA LÍDER Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARCIO 

VIEIRA DE ALMEIDA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 01.02.2019, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

18975767; 18975768; 18975770; 18975766. Devidamente citada a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 22974264) arguindo 

preliminarmente: I – Comprovante de Residência em Nome de Terceiro e II – 

Da Impugnação a Concessão de Justiça Gratuita. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 23062886. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 23012141. As partes se 

manifestaram acerca do laudo pericial (id. 24940356 e 26754464). É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO.Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto GuaspariSudbrack, Julgado em 

12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. DA IMPUGNAÇÃO A 

CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. A parte requerida alega que a 

autora requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, entretanto 

deixou de trazer ao autos o comprovante de renda afim de demonstrar a 

necessidade do benefício. Em que pese a alegação da ré, esta não 

merece prosperar, tendo em vista a declaração de hipossuficiência 

juntada ao id. 18975770. Nesse sentido: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. Nos termos do sistema legal vigente, 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa 

física (art. 99, § 3º do NCPC). Não há exigência da prova de pobreza, 

bastando simples declaração. Benefício que, ademais, pode ser revogado 

a qualquer instante, desde que comprovada a inexistência ou o 

desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão (arts. 7º e 

8º, da Lei nº 1.060/50). Recurso improvido. (TJ-SP – AC: 

00159368320158260602 SP 0015936-83.2015.8.26.0602, Relator: Moacir 

Peres, Data de Julgamento: 03/06/2019, 7ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 04/06/2019) (Negritei) Dessa forma, REJEITO a preliminar 

de impugnação a Concessão de Justiça Gratuita. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

18975776), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 23012141). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 
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médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 01.02.2019, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12907283), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ DIREITO (...) III) 

Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

PÉ DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional do pé direito terá a 

vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50%, 

perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ 

DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 
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6.750,00= R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARCIO VIEIRA DE 

ALMEIDA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(01.02.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no 

que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034197-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL COELHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034197-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUSTAVO RAFAEL COELHO DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS que GUSTAVO RAFAEL COELHO DA SILVA move em desfavor 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 01.07.2018, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 15802523. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 17531198), arguindo preliminarmente: I– Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade de 

Realização de Pedido Administrativo – Falta de Interesse Processual. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 

18600183. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado, o laudo pericial foi juntado id. 24290008. As partes se 

manifestaram acerca do laudo pericial (id. 24689260; 24689260). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – FALTA 

DE INTERESSE PROCESSUAL Alega a seguradora ré, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme documentos 

acostados nos autos (ids. 15802971) houve a negativa por parte da 

seguradora em receber o pedido administrativo. Nesse sentido, AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO ORBIGATÓRIO – 

DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

RECUSA PELA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A recusa comprovada de 

recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse 

de agir. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018) (negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

15803146), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 
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Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 22360148). Verifico que a parte 

autora requereu a aplicação de má-fé a requerida aduzindo que esta 

praticou atos que vão contra a boa-fé processual (id. 18600183), no 

entanto, analisando o feito verifico que não assiste razão ao requerente, 

vez que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, 

impondo as seguradoras uma padronização em suas manifestações. 

Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos 

recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, 

o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de 

prejuízo que a parte contrária haja suportado em decorrência dessa 

atitude. Pois bem. Pretende a parte autora o recebimento da indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. 

Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 

6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 01.07.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia, a 

qual afirma que: “(...)A análise dos autos e exames clínicos realizados, 

permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como leve (25%) em 

membro inferior direito e residual (10%) em mão direita.” Segmento 

Anatômico Marque aqui o percentual Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 

25% LEVE MÃO DIREITA 10% RESIDUAL Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 

17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo perda anatômica 

e/ou funcional de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 
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no caso em tela, residual (10%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 70% sobre 10%, perfazendo o total de 7% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% 

sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 - 

MÃO DIREITA: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *10% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 945,00 TOTAL= LESÃO 1 + LESÃO 2 = R$ 3.307,50 Assim, 

procedente se torna o pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Por outro viés, concernente a 

indenização por danos morais, verifica-se que o mero dissabor 

ocasionado pelo descumprimento de obrigação legal imposta à seguradora 

responsável pelo pagamento do seguro DPVAT, não configura ato lesivo a 

ensejar indenização por danos morais, portanto rejeito o pedido. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A 

exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais da 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que GUSTAVO RAFAEL COELHO DA 

SILVA move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

3.307,50 (três mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (01.07.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por 

fim, considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, 

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque 

no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042288-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042288-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MILTON FERREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que MILTON FERREIRA DA SILVA move em 

desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 20.05.2018, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 16850635. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 17909021), arguindo preliminarmente: I– Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Falta De 

Interesse Processual - Pedido Administrativo Pendente De Finalização. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 

18910169. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado, o laudo pericial foi juntado id. 18950844. As partes se 

manifestaram acerca do laudo pericial (id. 24158485; 24831488). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA FALTA 

DE INTERESSE PROCESSUAL - PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE 

FINALIZAÇÃO Assevera a parte ré, que o pedido administrativo da parte 

autora se encontra com o status “pendente”, em decorrência da falta de 

interesse do autor em enviar os documentos obrigatórios para a 

regularização do sinistro. Afirma que não há litígio para justificar o 

ajuizamento da presente ação, pugnando pela extinção do feito sem 

resolução de mérito. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do 

RE 839314, nos termos do voto do eminente Ministro Luiz Fux, assim 

deixou assentado: "(...) O estabelecimento de condições para o exercício 

do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 
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Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: "A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo (...)."(data do 

julgamento: 10/10/2014). (negritei) A parte ré apresentou contestação, 

razão pela qual entende-se que há interesse de agir superveniente. Assim 

não há que se falar em carência da ação. Portanto, afasto a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

16850846), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 18950844). Pois bem. Pretende a 

parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 20.05.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 
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o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA TORÁCICA (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

ESTRUTURA TORÁCICA 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente 

da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de estrutura torácica terá a vítima direito a 100% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 100% sobre 25%, perfazendo o total de 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA TORÁCICA 

*100% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que MILTON FERREIRA DA SILVA move em 

desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (20.05.2018) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 

86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda 

e a complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que 

a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 

com efeitos infringentes que forem considerados manifestamente 

protelatórios lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 

1.026 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043423-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEOLINO DE ARAUJO NETO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

LEOLINO DE ARAUJO NETO move em desfavor PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 25.08.2018, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 17024714. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 19476945), arguindo preliminarmente: I– Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade De 

Realização De Pedido Administrativo - Da Falta De Interesse Processual. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 

23687119. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

18948841. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial (id. 

19304401; 25155579). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 
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Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL Assevera a parte ré, que o pedido 

administrativo da parte autora se encontra com o status “pendente”, em 

decorrência da falta de interesse do autor em enviar os documentos 

obrigatórios para a regularização do sinistro. Afirma que não há litígio para 

justificar o ajuizamento da presente ação, pugnando pela extinção do feito 

sem resolução de mérito. O Supremo Tribunal Federal, quando do 

julgamento do RE 839314, nos termos do voto do eminente Ministro Luiz 

Fux, assim deixou assentado: "(...) O estabelecimento de condições para 

o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º , XXXV da Constituição Federal . A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: "A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º , XXXV , da Constituição . Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo (...)."(data do 

julgamento: 10/10/2014). (negritei) A parte ré apresentou contestação, 

razão pela qual entende-se que há interesse de agir superveniente. Assim 

não há que se falar em carência da ação. Portanto, afasto a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência 

(id.17027883), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 18984067). Pois bem. Pretende a 

parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 27.08.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 
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médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 25% LEVE Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 

17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 2.362,50 TOTAL= R$ 2.362,50 Assim, procedente se torna 

o pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Por outro viés, concernente a indenização por danos 

morais, verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento 

de obrigação legal imposta à seguradora responsável pelo pagamento do 

seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar indenização por danos 

morais, portanto rejeito o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

LEOLINO DE ARAUJO NETO move em desfavor PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (27.08.2018) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Por fim, considerando que a autora decaiu 

de parte mínima dos pedidos, CONDENO a Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 

86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda 

e a complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que 

a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 

com efeitos infringentes que forem considerados manifestamente 

protelatórios lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 

1.026 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019518-57.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAYARA JESSICA SANTOS AMARAL REU: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Trata-se de 

ação de indenização por negativação indevida com pedido de tutela 

antecipada proposta por MAYARA JESSICA SANTOS AMARAL em 

desfavor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A, ambos qualificados e representados nos autos. Relata 

a autora que ao tentar realizar compra à crédito, foi informada que seu 

nome estava inserido no banco de dados dos órgãos de proteção ao 
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crédito. Ao buscar por informações junto aos órgãos competentes, 

descobriu pendências em seu nome anotadas pela ré no montante de R$ 

374,49 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). 

Afirma a requerente que jamais utilizou qualquer produto da empresa 

requerida que pudesse ensejar a referida cobrança, desconhecendo 

totalmente a origem do débito. Ao final, requereu a concessão de tutela 

antecipada para a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem como, ao 

pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 20% sob 

o valor da condenação. Instruiu a inicial com os documentos de ids. 

8246353, 8246358, 8246364. Deferiu-se o pedido de tutela antecipada (id. 

9596006). A ré ofertou contestação e documentos (id. 10490028), 

arguindo preliminarmente a indevida concessão do benefício da justiça 

gratuita a parte autora. Em sede de mérito invocou a ausência de 

responsabilidade, juntando nos autos a notificação enviada no dia 

29/05/2017, ao endereço da requerente (id. 10490098). Justifica que o 

inadimplemento da referida fatura gerou a inserção nos órgãos de 

proteção ao crédito, sustentando estar no exercício regular de direito, 

requerendo ao final a improcedência da ação. Impugnação a contestação 

(id. 10622542). Instadas a se manifestarem acerca das provas que 

pretendiam produzir, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, 

ao passo que a ré permaneceu inerte (ids. 11401425; 14682700). É o 

necessário relato. Fundamento e decido. Inicialmente, ressalto que passo 

ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de dilação probatória. Vale dizer, o julgamento antecipado da 

causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao 

princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão 

colimada celeridade processual. A respeito do tema, eis as casuísticas 

jurisprudenciais: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO DE 

COBRANCA - AUSENCIA DE CONTESTACAO - PEDIDO DE ELABORACAO 

DA CONTA - INTIMACAO DO CALCULO - PRAZO ´IN ALBIS` - PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO FACE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO - 

DETERMINACAO DE NOVA INTIMACAO POR CARTA COM ARMP - 

EQUIVOCO - APLICACAO DO ART. 330, II, DO CPC - REVELIA (ART. 319) - 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento 

Nº 196044317, Nona Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: 

Wellington Pacheco Barros, Julgado em 18/06/1996). Ratificando tal tese, 

posiciona-se o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, litteris: “O julgamento 

antecipado da lide, quando a questão posta é exclusivamente de direito, 

não viola o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório” 

(STF – 2ª Turma, AI 203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, 

negaram provimento, v.u., DJU 19.12.97, p. 53).” (in CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio 

Negrão – Editora Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). Necessário 

consignar que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele, portanto, 

deliberar sobre a necessidade da produção de outras provas. Nesse 

sentido: “Se a parte não requerer a produção de provas sobre 

determinados fatos relativos a direitos disponíveis, não lhe é lícito alegar 

cerceamento de defesa por julgamento antecipado” (STJ – 4ª Turma, 

Resp. 9.077 – RS, rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. 25.2.92, não 

conheceram, v.u, DJU. 30-3-92, p. 3.992) “Não há como opor-se ao 

julgamento antecipado da lide se o recorrente limitou-se, em sua 

contestação, a formular defesa genérica contra a inicial, sem protestar, 

sequer, pela realização de provas especificamente” (STJ – 3ª Turma – 

Resp. 3.416 – RS, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 14.8.90, não conheceram, 

v.u., DJU 17-9-90, p. 9.509). Assim, com esteio nos ensinamentos 

jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas 

documentais constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da 

lide nessa oportunidade. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia 

faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA Sem delongas a 

preliminar deve ser rejeitada, isso porque a parte impugnante não trouxe 

qualquer prova comprovando que a parte autora não se encontra no perfil 

de hipossuficiente. Assim, rejeito a preliminar de impugnação à justiça 

gratuita. Concernente ao mérito, a discussão no feito em tela é simples e 

não demanda maiores elucubrações. Estabelecidas as aludidas 

premissas, indene de dúvidas que a relação existente entre as partes é de 

consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova 

previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Segundo consta dos autos, ao tentar 

realizar compras à crédito, a autora ficou impossibilitada de finalizar a 

negociação, eis que em seu nome constava uma anotação de restrição de 

crédito perante o Serasa. A autora afirma que nunca contratou produtos 

e/ou serviços da empresa ré que pudessem ensejar a restrição ao seu 

crédito, desconhecendo totalmente a origem do débito. O extrato do 

Serasa comprovando a negativação está acostado em id. 8246364. Citada 

para responder à ação, a ré apresentou defesa sustentando a 

regularidade das cobranças e inexistência de ato ilícito que justificasse a 

condenação ao pagamento de danos morais contudo, não trouxe nenhum 

documento que comprovasse suas alegações. Incumbia à parte requerida 

colacionar aos autos provas efetivas da relação jurídica existente entre as 

partes e da contratação do serviço em questão, tais como; o suposto 

contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais 

apresentados no momento da contratação ou mesmo a gravação do call 

center, demonstrando a legitimidade da anotação de restrição de crédito 

(art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não 

se desincumbiu. Diante da total ausência de documento eficaz para 

comprovar que a negativação do nome do autor, é possível concluir pela 

veracidade das alegações deste, de que nunca contratou com a ré e de 

que seu nome foi indevidamente incluso no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. Cumpre ressaltar que a responsabilidade da ré é 

objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, não podendo a autora ser responsabilizada e amargar as 

consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até 

porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do 

aperfeiçoamento do negócio jurídico. A negativação indevida do nome de 

pessoas que nada devem, geram dificuldades e inviabilizam qualquer 

negócio na vida do consumidor, impedindo-os de realizar compras à 

crédito, tomar empréstimos bancários, alugar imóveis ou mesmo móveis, 

chegando ao ápice de, até mesmo, inviabilizar a contratação em um 

emprego novo, conforme preleciona o doutrinador Américo Luís Martins da 

Silva: “Toda vez que um incidente altere o equilíbrio emocional, crie 

constrangimento ou atrapalhe a rotina do consumidor a lei autoriza a se 

pleitear a indenização por dano moral ao consumidor. (...) Segundo 

Antônio Mallet, presidente da Associação de Proteção e Assistência aos 

Direitos de Cidadania – Apadic, o motivo mais comum das ações 

indenizatórias é a negativação cadastral indevida, ou seja, a inclusão do 

nome do consumidor na lista de inadimplentes do Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC ou qualquer outra agência ou empresa que presta 

informações comerciais, sem que houvesse débito que justificasse tal 

restrição ao crédito do consumidor negativado. Segundo ele, esse tipo de 

erro cria dificuldades que praticamente inviabilizam qualquer negócio na 

vida do consumidor. Não se consegue fazer compras a crédito, tomar 

empréstimos bancários, alugar um apartamento e, às vezes, nem arranjar 

um emprego. Ademais, alerta Antônio Mallet que, numa situação dessas, 

não basta retirar o nome da pessoa da lista (reparação in natura do dano 

moral), a empresa ofensora precisa compensá-lo de todos os 

aborrecimentos (reparação pecuniária do dano moral).” (O dano moral e 

sua reparação civil – 4. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com o novo 

Código Civil (Lei 10.406/2002) – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 

272/273.) O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa 

dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” (Grifo nosso) Em complemento, o 

artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os 

danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em 

risco para os direitos do outro, como é o presente caso. “Art. 927. Aquele 

que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei) Por fim, a 

Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, ainda que 

exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88). Outrossim, é pacífico o 

entendimento da jurisprudência no sentido de que a negativação indevida 

gera o dever de reparação civil, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – DESCONTOS EFETUADOS EM FATURA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO 

COMPROVADA PELA PRESTADORA DE SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PEREGRINAÇÃO DA AUTORA 

PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CARACTERIZADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – 

ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos seus serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição (art. 14 do CDC). A ausência de 

demonstração da legalidade da contratação e da cobrança efetuada nas 

faturas do cartão de crédito, aliada à peregrinação da autora pela solução 

do problema, caracterizam o dano moral sofrido por esta. Mantém-se o 

valor fixado a título de indenização decorrente de dano moral que se 

mostra adequado e razoável à espécie. Se a cobrança é indevida e não 

há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, 

sendo desnecessária a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.” 

(Ap, 140358/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 21/01/2015, Data da publicação no DJE 27/01/2015. 

Negritei) Resta, portanto, patente a obrigação da ré em reparar moralmente 

a autora, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero 

aborrecimento, inexistindo a necessidade de comprovação do dano moral, 

dada a inferência lógica que se pode extrair. Ademais, o Superior Tribunal 

de Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de 

negativação indevida prescinde de comprovação em Juízo, sendo in re 

ipsa. O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva 

reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e 

capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da 

parte vencedora. Atento a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos da presente ação para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de R$ 374,49 (trezentos e setenta e quatro reais 

e quarenta e nove centavos) e, CONDENO a ré ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Por fim, 

face a sucumbência mínima da parte autora, e com norte no que 

estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a 

IV, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, observe-se o 

disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Março de 2020. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040049-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WENNTONY ALEXANDRE BOTELHO AMORIM REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS que WENNTONY ALEXANDRE BOTELHO AMORIM move em 

desfavor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, 

em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 28.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, id. 16578915. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 17928617), arguindo preliminarmente: I– Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Carência De 

Ação - Falta De Interesse Processual Em Razão De Pagamento Da 

Cobertura Em Sede Administrativa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, id. 20632761. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 18948841. As partes se manifestaram acerca 

do laudo pericial (id. 24628011; 24760989). Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM 

RAZÃO DE PAGAMENTO DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. 

Não há que se falar em falta de interesse de agir, em razão de estar 

consolidado o entendimento de que o recibo de quitação passado de 

forma geral, mas relativo à obtenção de parte do direito legalmente 

assegurado. Assim não traduz renúncia a este direito e, muito menos, 

extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, decorrente do acidente, a 

indenização deve ser proporcional ao grau da lesão, descontado o valor 

recebido administrativamente. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência 

(id.16578936), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 
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perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 18948841). Pois bem. Pretende a 

parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 28.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): QUADRIL DIREITO ESTRUTURA CRÂNIO 

FACIAL (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

QUADRIL DIREITO 50% MÉDIA ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL 10% 

RESIDUAL Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 
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II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional do quadril terá a 

vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional de estrutura crânio facial terá a 

vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 10%, 

perfazendo o total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

QUADRIL DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 - ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 

13.500,00= R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 TOTAL= 

LESÃO 1 + LESÃO 2 = R$ 3.037,50 Assim, procedente se torna o pedido 

de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Por outro viés, concernente a indenização por danos 

morais, verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento 

de obrigação legal imposta à seguradora responsável pelo pagamento do 

seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar indenização por danos 

morais, portanto rejeito o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) No caso 

em tela extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) conforme comprovante em id. 16579197, valor este que 

deve ser deduzido do montante de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), totalizando ao final R$ 506,25 (quinhentos e 

seis reais e vinte e cinco centavos). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que WENNTONY ALEXANDRE 

BOTELHO AMORIM move em desfavor PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (29.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por 

fim, considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, 

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque 

no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011302-39.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: WILLIAN MOREIRA FELICIANO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos pelo requerido, Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais (id. 28581733), em face da sentença de id.28113746, 

alegando a ocorrência de omissão acerca da lesão qualificada no laudo 

judicial, bem como, a ocorrência de erro material quanto a data do sinistro. 

Por fim, requer o acolhimento dos seus embargos para que tanto sejam 

sanados os pontos omissivos do julgado quanto o erro material que consta 

na sentença. Contrarrazões id. 28849002. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem 

tempestivos, conforme certidão de tempestividade (id. 28628139). Acerca 

dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de 

Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, 

contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Ou seja, além de 

serem cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual o juiz 

devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte ou corrigir erro 

material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a 

indicação de tais vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais 

Pátrios inclusive os Superiores que as inconformidades devem estar 

presentes no bojo da decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e 

entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos 

autos. Analisando detidamente a decisão assiste razão a parte 

embargante, pois realmente há uma contradição entre o cálculo 

mencionado na sentença e a perícia realizada, explico. Na sentença ficou 

determinado o seguinte: Havendo perda de um dos membros superiores 

terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Todavia, 

o cálculo está equivocado na medida em que ficou constatado no laudo 

que a lesão no ombro direito da parte requerente é média (50%), assim, 

terá direito a 50% de 25% do valor total que é R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais), resultando em R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos). Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR 

DIREITO *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 

= R$ 1.687,50 - Total: R$ R$ 1.687,50 Com relação ao erro material este é 

ululante, posto que no B.O e toda a sentença está fundamentada na data 

de 06.11.2018 e não na data que consta no dispositivo. Com essas 

considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração, para que fique 

constando no dispositivo da sentença a seguinte redação: Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (06.11.2018) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Diante do exposto, recebo os embargos de 

declaração interposto pela parte requerida e ACOLHO a pretensão 

recursal para sanar a contradição apontada, aclarando a sentença de id. 

28113746 fazendo constar a data correta do sinistro e o valor correto da 

indenização da lesão. As providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029644-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029644-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES 

move em desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT LTDA, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 21.02.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos, id. 15789264. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

18554902), arguindo preliminarmente: I– Do Não Pagamento em Sede 

Administrativa; II- Da Ausência de Laudo do IML. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora não apresentou impugnação à contestação. Nomeado perito judicial 

para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado 

id. 18201643. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial (id. 

23877701; 25052724). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DO NÃO PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA Assevera 

a parte ré, que o pedido administrativo da parte autora se encontra com o 

status “pendente”, em decorrência da falta de interesse do autor em 

enviar os documentos obrigatórios para a regularização do sinistro. Afirma 

que não há litígio para justificar o ajuizamento da presente ação, pugnando 

pela extinção do feito sem resolução de mérito. O Supremo Tribunal 

Federal, quando do julgamento do RE 839314, nos termos do voto do 

eminente Ministro Luiz Fux, assim deixou assentado: "(...) O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º , XXXV da Constituição Federal . A ameaça ou lesão a direito aptas 

a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão 

do dia 03.09.14, conforme se pode destacar do seguinte trecho da 

manifestação do referido julgado: "A instituição de condições para o 

regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º , XXXV , da 

Constituição . Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo (...)."(data do julgamento: 

10/10/2014). (negritei) A parte ré apresentou contestação, razão pela qual 

entende-se que há interesse de agir superveniente. Assim não há que se 

falar em carência da ação. Portanto, afasto a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece 

requisitos para solicitação da indenização securitária na via administrativa, 

deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na 

obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal requisito 

poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia médica, 

objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a 

preliminar de ausência de laudo do IML. Superadas as preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 15789276; 15789277), a fim 

de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 18201643). Pois bem. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.02.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 
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da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES move em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

LTDA, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 
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4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(21.02.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no 

que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006255-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GALVAO DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006255-21.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLAUDIO GALVAO DOS ANJOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos pela parte requerida, Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais (29603377), em face da decisão de id. 29393124, 

alegando a ocorrência de omissão quanto à sentença de extinção do feito 

pelo cumprimento da condenação, bem como a petição da parte 

requerente é estranha aos autos. Por fim, requer o acolhimento dos seus 

embargos para que sejam sanados os pontos omissivos do julgado e, 

determinado o arquivamento dos autos. Não houve apresentação da 

contraminuta e sim, requerimento para o desentranhamento da petição 

estranha aos autos (id. 29922055). É o breve relato. Fundamento e decido. 

Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos, 

conforme certidão de tempestividade (id. 29638565). Acerca dos 

Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de 

Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, 

contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Ou seja, além de 

serem cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual o juiz 

devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte ou corrigir erro 

material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a 

indicação de tais vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais 

Pátrios inclusive os Superiores que as inconformidades devem estar 

presentes no bojo da decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e 

entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos 

autos. Analisando detidamente a decisão assiste razão a parte 

embargante, pois realmente houve omissão à coisa julgada. No id. 

26404346 houve sentença de extinção do feito pelo art. 924, II do CPC, ou 

seja, o objeto da condenação já foi adimplido pela parte embargante, não 

havendo mais razão jurídica para o prosseguimento do feito. O que 

ocorreu foi uma sucessão de erros, onde a parte embargada, 

equivocadamente apresentou uma petição para dar inicio ao cumprimento 

de sentença e o presente juízo decidiu - em total equivoco - iniciando o 

cumprimento de sentença. Com essas considerações, ACOLHO os 

Embargos de Declaração, para que anular a decisão de id. 29393124 

tornando-a sem efeito, bem como determinar o desentranhamento da 

petição estranha aos autos (id. 28499638) Diante do exposto, recebo os 

embargos de declaração interposto pela parte requerida e ACOLHO a 

pretensão recursal para sanar a omissão apontada, aclarando os autos, 

anulando a decisão de id. 29393124, tornando-a sem efeito, bem como 

desentranhar a petição da parte embargada. Determino o retorno dos 

autos ao arquivo, em razão da coisa julgada. As providências. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028768-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELY CAIANA PEREIRA DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES OAB - MT12133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO CARLOS SARAIVA IMPORTÇAO E EXPORTAÇAO LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028768-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELY CAIANA PEREIRA DE ABREU REU: RICARDO ELETRO CARLOS 

SARAIVA IMPORTÇAO E EXPORTAÇAO LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos pela parte requerida, Ricardo Eletro - 

Carlos Saraiva Importação e Exportação LTDA (28214532), em face da 

decisão de id. 20450102, alegando a ocorrência de omissão quanto ao 

prazo para cumprir a liminar. Por fim, requer o acolhimento dos seus 

embargos para que seja sanado o ponto omissivo do julgado. Não houve 

apresentação da contraminuta pela parte embargada/requerente. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de 

Declaração por serem tempestivos, conforme certidão de tempestividade 

(id. 28253444). Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 

1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, está 

consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente a decisão 

assiste razão a parte embargante, pois a decisão de antecipação da tutela 

não estipulou o prazo para cumprimento da determinação. A decisão que 

antecipou os efeitos da tutela determinou a entrega do sofá de três 

lugares adquirido pela parte embargada, conforme contrato de 

financiamento juntado no id. 15092612, devendo, ainda, recolher o sofá de 

dois lugares entregue de forma errônea e, ainda, determinou multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais), mas não estipulo prazo. Portanto, com essas 

considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração, para que seja 

determinado o prazo, impreterível, de 15 (quinze) dias para entregar o 
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sofá de TRÊS lugares e recolher o sofá de DOIS lugares. Ademais, deixo 

claro que no prazo de 15 (quinze) dias já está incluso o tempo de 

localização do bem em estoque e o prazo de entrega no domicílio da pare 

embargada. Diante do exposto, recebo os embargos de declaração 

interposto pela parte requerida e ACOLHO a pretensão recursal para 

sanar a omissão apontada, aclarando os autos estipulando o prazo de 15 

(quinze) dias para cumprir a determinação da decisão do id. 20450102. As 

providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036108-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS OAB - RJ163033 (ADVOGADO(A))

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036108-12.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DIRCE MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: UNIAO 

TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL Vistos, etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos pela parte requerente, Dirce Marques 

de Souza (id. 29627703), em face da sentença de id. 29247250, alegando 

a ocorrência de omissão acerca da correção monetária dos danos 

materiais estipulados. Por fim, requer o acolhimento dos seus embargos 

para que seja sanado o ponto omissivo da decisão definitiva. 

Contrarrazões id. 30045181. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos, 

conforme certidão de tempestividade (id. 29640148). Acerca dos 

Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de 

Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, 

contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Ou seja, além de 

serem cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual o juiz 

devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte ou corrigir erro 

material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a 

indicação de tais vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais 

Pátrios inclusive os Superiores que as inconformidades devem estar 

presentes no bojo da decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e 

entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos 

autos. Analisando detidamente a decisão assiste razão a parte 

embargante, pois realmente há omissão quanto o modo de correção 

monetária do dano material. A sentença omissa condenou a parte 

embargada ao pagamento dos danos materiais ante o prejuízo patrimonial 

que a parte embargante teve, em razão da quebra do contrato de 

transporte. Todavia não determinou o termo inicial da correção monetária 

dos mesmos, o qual deverá seguir a regra sumulada pelo superior tribunal, 

acrescido de juros moratórios desde a citação (art. 405 do CC/02). 

Segundo o verbete sumular n. 43 do superior tribunal de justiça o índice de 

correção monetária sobre dívida por ato ilícito contratual – ou 

extracontratual – é a partir da data do efetivo prejuízo. Com essas 

considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração, para que fique 

constando no dispositivo da sentença a seguinte redação: Diante do 

exposto, com fundamento nos artigos 344 e 487, I, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, e CONDENO o 

requerido ao pagamento de danos materiais, que arbitro em R$ 100, 00 

(cem reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e os danos morais em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - 

Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação. Diante do exposto, recebo os embargos de declaração interposto 

pela parte requerida e ACOLHO a pretensão recursal para sanar a 

contradição apontada, aclarando a sentença de id. 29247250 

determinando a correção monetária dos danos materiais nos termos do 

verbete sumular n. 43 do STJ, acrescido de juros moratórios de 1% desde 

a citação. As providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1033538-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA KISCHEL (AUTOR(A))

ROQUE DURANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO(A))

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033538-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROQUE DURANTE, ANITA KISCHEL REU: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte 

requerida, Dismobras Importação e Distribuição De Moveis E 

Eletrodomésticos S/A (id. 23094499), em face da decisão de id. 22445757, 

alegando a ocorrência de contradição da decisão em face da lei de 

locações. Por fim, requer o acolhimento dos seus embargos para que seja 

sanado o ponto contradito. Contrarrazões id. 23706639. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração 

por serem tempestivos, conforme certidão de tempestividade (id. 

23146956). Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 

do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, está 

consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente a decisão, não 

foi possível verificar a existência de omissão na decisão de id. 22445757 

que concedeu a liminar de despejo, mesmo sem caução. Isto porque, a 

decisão foi clara em relatar que um dos pressupostos para a concessão 

da liminar de despejo é a caução no valor equivalente a três meses de 

alugueis, mas que no presente caso, como o valor da divida suplanta a 

quantidade exigida por lei não era necessário no caso à caução. Desta 

feita, REJEITO os presentes embargos de declaração, haja vista a 

inexistência de contradição. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. As 

providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 
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de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015138-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOARES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015138-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANAINA SOARES SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos 

pelo requerido, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (id. 

28131702), em face da sentença de id. 27041953, alegando a ocorrência 

de omissão acerca da ausência de intimação do Ministério Público do teor 

decisório, haja vista interesse de menor impúbere nos autos. Por fim, 

requer o acolhimento dos seus embargos para que seja sanada a omissão 

na sentença e remetido os autos ao parquet. Contrarrazões id. 28921554. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos 

de Declaração por serem tempestivos, conforme certidão de 

tempestividade (id. 28157271). Acerca dos Embargos de Declaração os 

artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, está 

consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente a decisão 

assiste razão a parte embargante, pois realmente há ausência de 

determinação de intimação ao Ministério Público. A lide versa sobre 

interesse de menor impúbere, portanto, deverá dar vista ao membro do 

Ministério Público para que este, como custos legis, dê parecer acerca do 

resultado da demanda. Com essas considerações, ACOLHO os Embargos 

de Declaração, para que fique constando no dispositivo da sentença a 

seguinte redação: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 843,50 

(oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (23/03/2019). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Intime-se o membro do Ministério Publico para que, em sua 

função de custos legis manifeste acerca da demanda, no prazo legal. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Diante do 

exposto, recebo os embargos de declaração interposto pela parte 

requerida e ACOLHO a pretensão recursal para sanar a contradição 

apontada, aclarando a sentença de id. 27041953 e determinando a 

remessa dos autos ao membro do Ministério Publico. As providências. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005195-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIVALDO NUNES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005195-42.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LIVALDO NUNES DA COSTA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente, 

Livaldo Nunes da Costa (id. 29904462), em face da decisão de id. 

29546706, alegando a ocorrência de omissão da decisão que indeferiu a 

justiça gratuita e a possibilidade de parcelamento. Por fim, requer o 

acolhimento dos seus embargos para que seja sanado o ponto omisso. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de 

Declaração por serem tempestivos, conforme certidão de tempestividade 

(id. 29964956). Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 

1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, está 

consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente a decisão, não 

foi possível verificar a existência de omissão na decisão de id. 29546706 

que indeferiu o beneficio de justiça gratuita e o parcelamento das custas 

processuais. Isto porque, a decisão foi clara em afirmar que a parte 

requerente não faz jus ao beneficio de justiça gratuita, posto que ao 

analisar o pedido, sob a ótica do binômio necessidade-possibilidade, 

constatei que a parte possui condição econômica-financeira de arcar com 

os dispêndios judiciais, evitando que o beneficio torne-se desnaturalizado. 

Portanto, o que deseja a parte embargante é uma reanalise de matéria já 

decidida. Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração, haja 

vista a inexistência de omissão. Determino que a parte requerente procede 

com o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. As providências. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010329-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE SOUZA NOGUEIRA CURUCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1017697-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BOTELHO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006993-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALETE AZEVEDO MATIAS (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS ROSA MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041431-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ASSUNCAO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1009818-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALIFLEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA APARECIDA SILVA LEMES OAB - MT12735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA LIELLY PLACIDO DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009818-52.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: QUALIFLEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: NATHALIA LIELLY PLACIDO DE 

LARA Considerando que não há mais previsão de ação cautelar autônoma 

no vigente Código de Processo Civil, intime-se, pela derradeira vez, a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321, parágrafo único), adequar seus pedidos ao 

procedimento previsto no CPC/15, devendo, para tanto, requerer tutela 

cautelar em caráter antecedente ou ação de execução com pedido de 

tutela de urgência. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007508-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIMA PIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIA OLIVEIRA CORTEZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007508-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DE LIMA PIVA REU: LILIA OLIVEIRA CORTEZ Antes da 

decisão saneadora, associe-se o presente feito ao de nº 

1001549-29.2017.811.0041, para que possam ser decididos em conjunto, 

evitando-se a prolação de decisões conflitantes. Cumpra-se. Após, 

voltem-me conclusos para o saneador. Cuiabá, 25 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1013755-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

MARIA DO ROZARIO RANZULI OAB - 536.159.481-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013755-70.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: MARIA DO ROZARIO RANZULI REQUERIDO: EDUCARE 

GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME Trata-se de Liquidação de Sentença 

por Arbitramento proposta por MARIA DO ROZARIO RANZULI em desfavor 

de EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME. O pedido foi distribuído, 

inicialmente, por dependência aos autos nº 2008.36.01.000711-4, em 

trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, onde o 

decisum foi proferido. Contudo, o referido Juízo reconheceu a 

incompetência daquela Justiça Especializada para o processamento da 

presente liquidação – com fundamento na ausência de interesse da União, 

autarquia ou empresa pública federal (Id. 30647370) –, pelo que 

determinou a remessa dos autos respectivos a uma das varas cíveis de 

feitos gerais da capital. Assim, intime-se a parte requerida para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, conforme art. 510, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1013760-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013760-92.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSANA ANTUNES RODRIGUES REQUERIDO: EDUCARE 

GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME Trata-se de Liquidação de Sentença 

por Arbitramento proposta por ROSANA ANTUNES RODRIGUES em 

desfavor de EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME. O pedido foi 
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distribuído, inicialmente, por dependência aos autos nº 

2008.36.01.000711-4, em trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção 

Judiciária de Cáceres/MT, onde o decisum foi proferido. Contudo, o 

referido Juízo reconheceu a incompetência daquela Justiça Especializada 

para o processamento da presente liquidação – com fundamento na 

ausência de interesse da União, autarquia ou empresa pública federal (Id. 

30647370) –, pelo que determinou a remessa dos autos respectivos a uma 

das varas cíveis da comarca da capital. Assim, intime-se a parte requerida 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar pareceres ou 

documentos elucidativos, conforme art. 510, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013301-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013301-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA REU: DANIELA DE SOUZA 

PELISSARI EIRELI - ME Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar nos autos os elementos aptos a comprovar o 

preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento desse pedido. No mesmo prazo, deverá 

emendar a inicial, a fim de apontar especificamente qual tipo de 

assistência pretende ver assegurada por decisão liminar (conserto do 

veículo, carro reserva, etc.). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007657-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE EUBANK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI OAB - MT26521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA OAB - MT11261-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007657-69.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ARTHUR HENRIQUE EUBANK EXECUTADO: SANDRA MARIA DA SILVA 

Intime-se o credor exequente para manifestar-se, no prazo de 15 dias, 

sobre o pedido de parcelamento feito no ID 30146090. CUIABÁ, 26 de 

março de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019963-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019963-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIMAR GOMES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

procuração de ID 19999422 está sem o ano da outorga. Após, conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de março de 2020. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029587-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIRSO UMBELINO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029587-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TIRSO UMBELINO DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

assinatura da procuração de ID 21439343 e as assinaturas dos 

documentos pessoais do autor são divergentes. Após, conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de março de 2020. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047949-33.2019.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047949-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JACKSON DOS SANTOS BORGES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de ação que objetiva a condenação da ré ao 

pagamento de indenização securitária do DPVAT, e foi nomeado perito 

médico pelo juízo. O autor impugna a nomeação, Id 29766907, sob o 

argumento de que a perícia a ser realizada é específica da área de 

ortopedia/traumatologia, porque trata-se de lesão decorrente de trauma e 

o perito médico nomeado (Dr. Flavio Ribeiro de Mello) não é ortopedista. 

Afirma que o fato de o perito nomeado pelo juízo ter especialização em 

medicina legal e perícia médica não o torna um ortopedista, que é quem 

detêm maiores condições e conhecimentos para apurar se referida lesão 

é preexistente, degenerativa, ou decorrente de lesão ou acidente. Aduz 

que a especialidade principal do perito nomeado era de anestesiologista, e 

atualmente foi trocada para no sítio eletrônico do CRM/MT para medicina 

legal e perícia médica. Cita decisões do TJMT que anularam perícia que 

não foram realizadas por peritos especializados na área, a possibilidade 

de eventual sentença ser anulada, supostos laudos incongruentes do 

perito nomeado. Requer o reconhecimento do impedimento/suspeição do 

perito nomeado e a sua destituição, aduzindo que o advogado que 

patrocina a defesa da parte autora representou disciplinarmente o perito 

junto ao CRM. Decido: Conforme reconhece a parte, o perito a ser 

nomeado deve ser da confiança do juízo, que é o caso do perito em 

discussão, posto que há anos realiza perícias nestas ações, todas de 

forma precisa. O fato de existir um ou outro caso em que a perícia possa 

ter sido anulada em grau de recurso não tem o condão de desqualificar o 

trabalho do perito realizado em inúmeras ações, que resultaram na estrita 

aplicação da lei. Ainda, o argumento da parte de que o perito nomeado não 

tem especialidade em ortopedia e traumatologia não tem o condão de 
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desqualificar o perito para a perícia destes autos, posto que o perito 

nomeado é graduado em Medicina pela UFRJ, no ano de 1978, com vasta 

experiência, é pós graduado em Perícia Médica pela Universidade Gama 

Filho; Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica pela AMB/CFM; pós 

graduado em Avaliação do Dano Corporal Pós-traumático pela 

Universidade de Coimbra, Portugal (perícias de avaliação médico legal de 

sequelas de acidentados, securitárias); tem mestrado em Saúde e 

Ambiente – Área de distúrbios Neurológicos pela UFMT; Título de atuação 

na área de Tratamento da Dor – AMB/CFM; Pós-graduado/Especialista em 

Psiquiatria pela UNOPAR, além de , como já citado pelo autor, ser 

Especialista em Anestesiologia e com Residência Médica em 

Anestesiologia . Portanto, o perito nomeado não é simplesmente 

anestesista, mas detém formação específica para a perícia médica e 

medicina legal, além de outros títulos. Como já constado, trata-se de ação 

que objetiva indenização securitária do DPVAT, a qual é regida pela Lei 

6.194 com suas alterações. Referida Lei dispõe, no artigo 5º, §5º, quanto 

à verificação e quantificação de lesões, o seguinte: “§ 5o O Instituto 

Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá 

fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a 

verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais 

ou parciais” Vê-se, pois, que o dispositivo legal que rege a matéria sobre a 

qual versam os autos determina a perícia a ser realizada pelo Instituto 

Médico Legal. Ocorre que os IML’s, como é cediço, não realizam as 

perícias, e se não houve a nomeação de perito do juízo as ações 

securitárias do DPVAT ficariam anos parados esperando um laudo do IML, 

sem solução. O perito nomeado, conforme já citado e admitido pelo autor, é 

especialista em Perícia Médica e Medicina Legal e pós-graduado em perícia 

médica e avaliação de dano corporal pós-traumático. Assim, ao contrário 

do que afirma o autor, o perito atende aos requisitos para realizar a 

perícia, inclusive tendo mais qualificações que o exigido pela lei, que é 

simplesmente a realização da perícia pelo Instituto Médico Legal. O art. 471 

do CPC prevê a possibilidade de substituição do perito quando faltar-lhe 

conhecimento técnico ou científico. Contudo, no caso em tela, ressai o 

farto conhecimento técnico e científico do perito acerca da perícia médica. 

Ressalta-se que diante da dificuldade de encontrar peritos que possam 

atender ao exacerbado número de demandas do DPVAT, já foram 

realizados mutirões, cujos peritos, na sua maioria, não eram especialistas 

em ortopedia, e as perícias foram consideradas válidas, conforme julgado 

a seguir transcrito: EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA 

JUDICIAL – DESNECESSIDADE – PERICIA REALIZADA EM “MULTIRÃO 

DPVAT ” – PROFISSIONAL HABILITADO – CONSTATAÇÃO – LAUDO 

CONCLUSIVO E VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Tratando-se de ação de cobrança de indenização de 

seguro obrigatório DPVAT, por invalidez permanente, havendo, nos autos, 

laudo pericial que permita a apuração do estado e da condição real da 

vítima, ainda que elaborado por meio de mutirão designado pelo juízo, não 

há que se falar em nulidade. É prescindível a realização de nova perícia 

médica quando há nos autos prova realizada sob o crivo do contraditório e 

da ampla defesa. É válida a prova pericial realizada em "mutirão do seguro 

DPVAT", porquanto feita por perito nomeado pelo juízo e habilitado para 

tanto, além do fato de que no laudo há a indicações quanto ao membro 

lesionado em razão do acidente de trânsito, às respectivas 

consequências, além da informação se houve ou não invalidez, e em qual 

grau, elementos necessários para eventual quantificação do valor da 

indenização securitária. (N.U 1014484-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2018, Publicado no 

DJE 04/10/2018) Assim, não comporta acolhimento a impugnação, pois o 

fato de o perito não ser ortopedista não desqualifica todos os seus títulos 

e experiência na área médica de perícias. Quanto à alegação de 

impedimento/suspeição, fundamentada na alegação de que o advogado 

que patrocina o autor promoveu representação disciplinar contra o perito 

junto ao CRM/MT, tal fundamento não indica o comprometimento da 

imparcialidade do perito, posto que ao perito aplicam-se as mesmas 

causas de impedimento e suspeição do juiz previstas nos arts. 144 e 145 

do CPC, não estando, dentre elas, a causa que fundamenta a alegação. 

Diante do exposto, REJEITO a impugnação, mantendo o perito nomeado. 

Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 25 de março de 2020. Vandymara G.R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040527-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DONIZETE TEIXEIRA FERREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Trata-se de 

ação que objetiva a condenação da ré ao pagamento de indenização 

securitária do DPVAT, e foi nomeado perito médico pelo juízo. O autor 

impugna a nomeação, Id 29766907, sob o argumento de que a perícia a 

ser realizada é específica da área de ortopedia/traumatologia, porque 

trata-se de lesão decorrente de trauma e o perito médico nomeado (Dr. 

Flavio Ribeiro de Mello) não é ortopedista. Afirma que o fato de o perito 

nomeado pelo juízo ter especialização em medicina legal e perícia médica 

não o torna um ortopedista, que é quem detêm maiores condições e 

conhecimentos para apurar se referida lesão é preexistente, 

degenerativa, ou decorrente de lesão ou acidente. Aduz que a 

especialidade principal do perito nomeado era de anestesiologista, e 

atualmente foi trocada para no sítio eletrônico do CRM/MT para medicina 

legal e perícia médica. Cita decisões do TJMT que anularam perícia que 

não foram realizadas por peritos especializados na área, a possibilidade 

de eventual sentença ser anulada, supostos laudos incongruentes do 

perito nomeado. Requer o reconhecimento do impedimento/suspeição do 

perito nomeado e a sua destituição, aduzindo que o advogado que 

patrocina a defesa da parte autora representou disciplinarmente o perito 

junto ao CRM. Decido: Conforme reconhece a parte, o perito a ser 

nomeado deve ser da confiança do juízo, que é o caso do perito em 

discussão, posto que há anos realiza perícias nestas ações, todas de 

forma precisa. O fato de existir um ou outro caso em que a perícia possa 

ter sido anulada em grau de recurso não tem o condão de desqualificar o 

trabalho do perito realizado em inúmeras ações, que resultaram na estrita 

aplicação da lei. Ainda, o argumento da parte de que o perito nomeado não 

tem especialidade em ortopedia e traumatologia não tem o condão de 

desqualificar o perito para a perícia destes autos, posto que o perito 

nomeado é graduado em Medicina pela UFRJ, no ano de 1978, com vasta 

experiência, é pós graduado em Perícia Médica pela Universidade Gama 

Filho; Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica pela AMB/CFM; pós 

graduado em Avaliação do Dano Corporal Pós-traumático pela 

Universidade de Coimbra, Portugal (perícias de avaliação médico legal de 

sequelas de acidentados, securitárias); tem mestrado em Saúde e 

Ambiente – Área de distúrbios Neurológicos pela UFMT; Título de atuação 

na área de Tratamento da Dor – AMB/CFM; Pós-graduado/Especialista em 

Psiquiatria pela UNOPAR, além de , como já citado pelo autor, ser 

Especialista em Anestesiologia e com Residência Médica em 

Anestesiologia . Portanto, o perito nomeado não é simplesmente 

anestesista, mas detém formação específica para a perícia médica e 

medicina legal, além de outros títulos. Como já constado, trata-se de ação 

que objetiva indenização securitária do DPVAT, a qual é regida pela Lei 

6.194 com suas alterações. Referida Lei dispõe, no artigo 5º, §5º, quanto 

à verificação e quantificação de lesões, o seguinte: “§ 5o O Instituto 

Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá 

fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a 

verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais 

ou parciais” Vê-se, pois, que o dispositivo legal que rege a matéria sobre a 

qual versam os autos determina a perícia a ser realizada pelo Instituto 

Médico Legal. Ocorre que os IML’s, como é cediço, não realizam as 

perícias, e se não houve a nomeação de perito do juízo as ações 

securitárias do DPVAT ficariam anos parados esperando um laudo do IML, 

sem solução. O perito nomeado, conforme já citado e admitido pelo autor, é 

especialista em Perícia Médica e Medicina Legal e pós-graduado em perícia 

médica e avaliação de dano corporal pós-traumático. Assim, ao contrário 

do que afirma o autor, o perito atende aos requisitos para realizar a 

perícia, inclusive tendo mais qualificações que o exigido pela lei, que é 

simplesmente a realização da perícia pelo Instituto Médico Legal. O art. 471 
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do CPC prevê a possibilidade de substituição do perito quando faltar-lhe 

conhecimento técnico ou científico. Contudo, no caso em tela, ressai o 

farto conhecimento técnico e científico do perito acerca da perícia médica. 

Ressalta-se que diante da dificuldade de encontrar peritos que possam 

atender ao exacerbado número de demandas do DPVAT, já foram 

realizados mutirões, cujos peritos, na sua maioria, não eram especialistas 

em ortopedia, e as perícias foram consideradas válidas, conforme julgado 

a seguir transcrito: EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA 

JUDICIAL – DESNECESSIDADE – PERICIA REALIZADA EM “MULTIRÃO 

DPVAT ” – PROFISSIONAL HABILITADO – CONSTATAÇÃO – LAUDO 

CONCLUSIVO E VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Tratando-se de ação de cobrança de indenização de 

seguro obrigatório DPVAT, por invalidez permanente, havendo, nos autos, 

laudo pericial que permita a apuração do estado e da condição real da 

vítima, ainda que elaborado por meio de mutirão designado pelo juízo, não 

há que se falar em nulidade. É prescindível a realização de nova perícia 

médica quando há nos autos prova realizada sob o crivo do contraditório e 

da ampla defesa. É válida a prova pericial realizada em "mutirão do seguro 

DPVAT", porquanto feita por perito nomeado pelo juízo e habilitado para 

tanto, além do fato de que no laudo há a indicações quanto ao membro 

lesionado em razão do acidente de trânsito, às respectivas 

consequências, além da informação se houve ou não invalidez, e em qual 

grau, elementos necessários para eventual quantificação do valor da 

indenização securitária. (N.U 1014484-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2018, Publicado no 

DJE 04/10/2018) Assim, não comporta acolhimento a impugnação, pois o 

fato de o perito não ser ortopedista não desqualifica todos os seus títulos 

e experiência na área médica de perícias. Quanto à alegação de 

impedimento/suspeição, fundamentada na alegação de que o advogado 

que patrocina o autor promoveu representação disciplinar contra o perito 

junto ao CRM/MT, tal fundamento não indica o comprometimento da 

imparcialidade do perito, posto que ao perito aplicam-se as mesmas 

causas de impedimento e suspeição do juiz previstas nos arts. 144 e 145 

do CPC, não estando, dentre elas, a causa que fundamenta a alegação. 

Diante do exposto, REJEITO a impugnação, mantendo o perito nomeado. 

Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 25 de março de 2020. Vandymara G.R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046883-18.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO BOSCO BELINELLO DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pagamento da 

condenação noticiado em ID. 30247402. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março 

de 2020. Vandymara Galvão R. P. Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046886-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

L. S. D. S., VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de ação que objetiva a 

condenação da ré ao pagamento de indenização securitária do DPVAT, e 

foi nomeado perito médico pelo juízo. O autor impugna a nomeação, Id 

29766907, sob o argumento de que a perícia a ser realizada é específica 

da área de ortopedia/traumatologia, porque trata-se de lesão decorrente 

de trauma e o perito médico nomeado (Dr. Flavio Ribeiro de Mello) não é 

ortopedista. Afirma que o fato de o perito nomeado pelo juízo ter 

especialização em medicina legal e perícia médica não o torna um 

ortopedista, que é quem detêm maiores condições e conhecimentos para 

apurar se referida lesão é preexistente, degenerativa, ou decorrente de 

lesão ou acidente. Aduz que a especialidade principal do perito nomeado 

era de anestesiologista, e atualmente foi trocada para no sítio eletrônico do 

CRM/MT para medicina legal e perícia médica. Cita decisões do TJMT que 

anularam perícia que não foram realizadas por peritos especializados na 

área, a possibilidade de eventual sentença ser anulada, supostos laudos 

incongruentes do perito nomeado. Requer o reconhecimento do 

impedimento/suspeição do perito nomeado e a sua destituição, aduzindo 

que o advogado que patrocina a defesa da parte autora representou 

disciplinarmente o perito junto ao CRM. Decido: Conforme reconhece a 

parte, o perito a ser nomeado deve ser da confiança do juízo, que é o 

caso do perito em discussão, posto que há anos realiza perícias nestas 

ações, todas de forma precisa. O fato de existir um ou outro caso em que 

a perícia possa ter sido anulada em grau de recurso não tem o condão de 

desqualificar o trabalho do perito realizado em inúmeras ações, que 

resultaram na estrita aplicação da lei. Ainda, o argumento da parte de que 

o perito nomeado não tem especialidade em ortopedia e traumatologia não 

tem o condão de desqualificar o perito para a perícia destes autos, posto 

que o perito nomeado é graduado em Medicina pela UFRJ, no ano de 1978, 

com vasta experiência, é pós graduado em Perícia Médica pela 

Universidade Gama Filho; Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica 

pela AMB/CFM; pós graduado em Avaliação do Dano Corporal 

Pós-traumático pela Universidade de Coimbra, Portugal (perícias de 

avaliação médico legal de sequelas de acidentados, securitárias); tem 

mestrado em Saúde e Ambiente – Área de distúrbios Neurológicos pela 

UFMT; Título de atuação na área de Tratamento da Dor – AMB/CFM; 

Pós-graduado/Especialista em Psiquiatria pela UNOPAR, além de , como já 

citado pelo autor, ser Especialista em Anestesiologia e com Residência 

Médica em Anestesiologia . Portanto, o perito nomeado não é simplesmente 

anestesista, mas detém formação específica para a perícia médica e 

medicina legal, além de outros títulos. Como já constado, trata-se de ação 

que objetiva indenização securitária do DPVAT, a qual é regida pela Lei 

6.194 com suas alterações. Referida Lei dispõe, no artigo 5º, §5º, quanto 

à verificação e quantificação de lesões, o seguinte: “§ 5o O Instituto 

Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá 

fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a 

verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais 

ou parciais” Vê-se, pois, que o dispositivo legal que rege a matéria sobre a 

qual versam os autos determina a perícia a ser realizada pelo Instituto 

Médico Legal. Ocorre que os IML’s, como é cediço, não realizam as 

perícias, e se não houve a nomeação de perito do juízo as ações 

securitárias do DPVAT ficariam anos parados esperando um laudo do IML, 

sem solução. O perito nomeado, conforme já citado e admitido pelo autor, é 

especialista em Perícia Médica e Medicina Legal e pós-graduado em perícia 

médica e avaliação de dano corporal pós-traumático. Assim, ao contrário 

do que afirma o autor, o perito atende aos requisitos para realizar a 

perícia, inclusive tendo mais qualificações que o exigido pela lei, que é 

simplesmente a realização da perícia pelo Instituto Médico Legal. O art. 471 

do CPC prevê a possibilidade de substituição do perito quando faltar-lhe 

conhecimento técnico ou científico. Contudo, no caso em tela, ressai o 

farto conhecimento técnico e científico do perito acerca da perícia médica. 

Ressalta-se que diante da dificuldade de encontrar peritos que possam 

atender ao exacerbado número de demandas do DPVAT, já foram 

realizados mutirões, cujos peritos, na sua maioria, não eram especialistas 

em ortopedia, e as perícias foram consideradas válidas, conforme julgado 

a seguir transcrito: EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA 

JUDICIAL – DESNECESSIDADE – PERICIA REALIZADA EM “MULTIRÃO 

DPVAT ” – PROFISSIONAL HABILITADO – CONSTATAÇÃO – LAUDO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 88 de 804



CONCLUSIVO E VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Tratando-se de ação de cobrança de indenização de 

seguro obrigatório DPVAT, por invalidez permanente, havendo, nos autos, 

laudo pericial que permita a apuração do estado e da condição real da 

vítima, ainda que elaborado por meio de mutirão designado pelo juízo, não 

há que se falar em nulidade. É prescindível a realização de nova perícia 

médica quando há nos autos prova realizada sob o crivo do contraditório e 

da ampla defesa. É válida a prova pericial realizada em "mutirão do seguro 

DPVAT", porquanto feita por perito nomeado pelo juízo e habilitado para 

tanto, além do fato de que no laudo há a indicações quanto ao membro 

lesionado em razão do acidente de trânsito, às respectivas 

consequências, além da informação se houve ou não invalidez, e em qual 

grau, elementos necessários para eventual quantificação do valor da 

indenização securitária. (N.U 1014484-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2018, Publicado no 

DJE 04/10/2018) Assim, não comporta acolhimento a impugnação, pois o 

fato de o perito não ser ortopedista não desqualifica todos os seus títulos 

e experiência na área médica de perícias. Diante do exposto, REJEITO a 

impugnação, mantendo o perito nomeado. Cumpra-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, 25 de março de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051260-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONICE DA SILVA DUARTE (AUTOR(A))

P. C. W. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1051260-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

P. C. W. D., DIONICE DA SILVA DUARTE REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o perito para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca do pedido de complementação do laudo 

de ID 29561244. Com a reposta, intimem-se as partes para que se 

manifestem em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de março de 

2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023977-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR BARROS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023977-34.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLOS CESAR BARROS DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

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

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042494-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARCILEI RODRIGUES MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042494-87.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE ARCILEI RODRIGUES MORAES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

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

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022608-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON MAIA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022608-05.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WELINGTON MAIA MACEDO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

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

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

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

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

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

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041790-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERIKSON JUNIOR SILVA DIPERRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041790-74.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WERIKSON JUNIOR SILVA DIPERRO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

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

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041325-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DUARTE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041325-65.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOEL DUARTE DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 

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

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

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

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

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

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

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

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020678-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA RODRIGUES DULCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020678-49.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

OLGA RODRIGUES DULCE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 

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

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

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

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

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

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

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

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035979-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MAGALHAES BRITO (EXEQUENTE)

MARIA ROSA DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035979-36.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THIAGO DE MAGALHAES BRITO, MARIA ROSA DE MAGALHAES 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o 

devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025744-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ANHAIA ARAGAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025744-10.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RONALDO ANHAIA ARAGAO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

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

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 90 de 804



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

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

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

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008807-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008807-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESSANDRO DE ALMEIDA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se pessoalmente a autora para dar andamento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032624-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO BERNARDO DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032624-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNO BERNARDO DOS SANTOS SOUZA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se pessoalmente a autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001094-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO SANTOS DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001094-93.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JUCELINO SANTOS DE CAMPOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

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

de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da petição de ID 30616277. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044672-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDEILSON SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044672-09.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUDEILSON SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se pessoalmente a autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034326-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034326-96.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDSON ALVES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 

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

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

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

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

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

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

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

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010410-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE ARRUDA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010410-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WILLIAN DE ARRUDA CORREA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 
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inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

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

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045121-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045121-98.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCO VIEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 

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

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

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

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

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

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

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

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005623-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

L. M. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005623-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEBORA OLIVEIRA DE SOUZA, L. M. S. C. REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o perito para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca do pedido de complementação do laudo 

de ID 30659640. Com a reposta, intimem-se as partes para que se 

manifestem em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de março de 

2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041790-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERIKSON JUNIOR SILVA DIPERRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037368-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN GONCALVES BEZERRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000242-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERNANDES DE ROSA OAB - MG98691 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAJARI ENERGETICA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000242-69.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se e 

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

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 09/04/2019, às 09h30 – Sala: Conciliação 01, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, da data 

da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de janeiro 

de 2019 Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035502-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS ORDAKOVSKI OAB - PR30250 (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035502-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA RÉU: COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 18/03/2019, às 12h - Sala 7, a 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010209-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE LEONOR COENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.J SANCHES RODRIGUES & CIA LTDA - ME (REU)

JOAO PESSOA RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010209-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUZINETE LEONOR COENGA REU: M.J SANCHES RODRIGUES & CIA LTDA 

- ME, JOAO PESSOA RODRIGUES Acerca do comprovante de pagamento 

anexado no Id. 27613375, manifeste-se a autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 437, §1º, do CPC/15). Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044755-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIA LEITE FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019973-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY HENRIQUE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012609-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1012609-91.2020.8.11.0041 

Autor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Réu: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a 

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

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/07/2020, 

às 11h30 - Conciliação 05, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013776-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013776-46.2020.8.11.0041 MARLY DOS 

SANTOS SOUZA SEGURADORA LÍDER Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência de conciliação designada para o dia 30/07/2020, às 12h45 - 

Conciliação 06, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013779-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013779-98.2020.8.11.0041 JOSE 

CARLOS PINTO SEGURADORA LÍDER Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

de conciliação designada para o dia 30/07/2020, às 13h00 - Conciliação 

06, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

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

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013794-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZUEL DA SILVA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013794-67.2020.8.11.0041 JOZUEL DA 

SILVA MACEDO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

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

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

dia 30/07/2020, às 13h15 - Conciliação 06, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013794-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZUEL DA SILVA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013794-67.2020.8.11.0041 JOZUEL DA 
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SILVA MACEDO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

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

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

dia 30/07/2020, às 13h15 - Conciliação 06, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013762-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1013762-62.2020.8.11.0041 

Autor: AQUILES RODRIGUES DA SILVA Réu: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

de conciliação designada para o dia 13/07/2020, às 11h00, Sala 6, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038729-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELIR DE ANDRADE DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012867-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEIXEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037264-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEZELIA ALMEIDA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007924-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS COSTA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1014765-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035944-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JORGE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012928-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DE ARAUJO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032032-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030522-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013281-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DUTRA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008076-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008076-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

POLIMIX CONCRETO LTDA REU: MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP Por 

reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a 

expedição de mandado para determinar que a parte demandada pague à 

parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento do valor) da execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018626-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MELO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (EXECUTADO)

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018626-17.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 96 de 804



NEUZA MELO DE OLIVEIRA EXECUTADO: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA, 

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA Intime-se o devedor, para pagar o débito no 

prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020271-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE JOSE MEDINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020271-48.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARLENE JOSE MEDINA REU: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. Intime-se a embargada para, 

querendo, manifestar sobre os embargos de declaração (Id. 30685758), 

nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038807-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANIERES LEITE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038807-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RANIERES LEITE DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar a representação processual, tendo em vista que a 

procuração de ID 23348114 não consta a data completa de sua outorga. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de 

março de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015476-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE GARUZZI BARCELLOS OAB - ES18836 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO (EXECUTADO)

COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS ARENAPOLIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARIA APARECIDA SANTOS SAMPAIO (EXECUTADO)

ILDEU CARVALHO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015476-28.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CASA DO ADUBO S.A EXECUTADO: COMERCIAL DE PRODUTOS 

VETERINARIOS ARENAPOLIS LTDA - ME, ILDEU CARVALHO LIMA, 

ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO, MARIA APARECIDA SANTOS 

SAMPAIO Defiro o pedido de Id. 28456968. Intimem-se os executados, por 

AR, para manifestarem sobre as petições Id. 19786065 e 24731958, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Segue abaixo: - COMERCIAL DE PRODUTOS 

VETERINÁRIOS ARENÁPOLIS LTDA., Avenida Prefeito Caio, nº. 650, Vila 

Nova, município de Arenápolis/MT, CEP: 78.420-970; - ILDEU CARVALHO 

LIMA, no endereço comercial, qual seja, TORNOMEC – Auto Elétrica Forno 

Solda Ltda., Rua Santos Dumont, nº. 182W, Bairro, Centro Histórico 

(Velho), CEP: 78.420-000. Quanto ao pedido de exclusão da executada 

Rosinha do polo passivo da presente execução, já foi deferido no 

despacho de Id. 19094912 Por fim, defiro o pedido de expedição de 

certidão, nos termos do artigo 828 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007964-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEDROSA DE ALMEIDA PULQUERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007964-57.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VERA LUCIA PEDROSA DE ALMEIDA PULQUERIO 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Defiro como pede o 

Banco requerido no ID 22864883. Oficie-se o Banco do Brasil, nos termos 

do pedido. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000585-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000585-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Intime-se o requerido para dizer se pretende produzir provas, no prazo de 

15 dias, uma vez que a requerente já manifestou que não pretende 

produzir outras provas. Após, voltem-me conclusos para o saneador. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020271-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE JOSE MEDINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 

(REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam 

demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020287-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028413-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNANDES DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039927-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019576-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038725-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007964-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEDROSA DE ALMEIDA PULQUERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007964-57.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

VERA LUCIA PEDROSA DE ALMEIDA PULQUERIO REQUERIDO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Recebo a emenda à inicial e defiro a juntada 

dos documentos anexados nos Id. 18908679 a 18908684, aptos a 

comprovar a hipossuficiência da autora. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Perdas e Danos c/c Antecipação de Tutela 

ajuizada por VERA LUCIA PEDROSA DE ALMEIDA PULQUÉRIO em face de 

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A. Em suma, a autora alega seu nome foi 

negativado pela requerida em virtude do não pagamento de uma dívida de 

R$ 22.839,00 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais), cuja origem 

alega desconhecer. Em sede de liminar, requer a concessão de tutela de 

urgência para que a requerida proceda à imediata baixa da restrição do 

apontamento junto ao SPC e SERASA. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente por meio 

do Extrato do SCPC juntado no Id. 18258399, de cujo teor extrai-se que a 

requerida negativou o nome da autora em virtude do não pagamento de 
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uma dívida de R$ 22.839,00 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e nove 

reais), o qual seria indevido, diante da afirmação da requerente de que 

desconhece a origem do débito. O perigo de dano exsurge dos evidentes 

prejuízos causados pela manutenção da inscrição do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, o que a impossibilitaria de concluir 

transações comerciais. Por fim, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada a 

qualquer tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido liminar, para determinar que a requerida exclua o nome da autora 

dos cadastros de inadimplentes, em virtude do débito de R$ 22.839,00 

(vinte e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais). Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 

(trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, 

do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 02/07/2019, às 9h00, Sala 7, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova, 

na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007864-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA OAB - DF21695 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007864-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Intimadas as partes não manifestaram interesse na produção de outras 

provas, assim o feito comporta o julgamento no estado em que se 

encontra. Intime-se e voltem-me conclusos para sentença, devendo, 

contudo, aguardar o cumprimento da Meta 2 do CNJ. CUIABÁ, 26 de março 

de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001778-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO STEFANIAK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001778-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELIO STEFANIAK REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Cumpre ressaltar que, na relação jurídica em apreço, após a 

morte do autor, sua filha herdeira e moradora do imóvel é legítima para o 

substituir no polo ativo. Assim, defiro a substituição processual, devendo 

SIMONE APARECIDA KAVA, substituir o polo ativo. Anote-se. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, em que a 

parte autora alega que recebeu uma cobrança abusiva referente a 

consumo de energia recuperado, no valor de R$ 3.375,17, afirmando 

desconhecer qualquer ilicitude na sua unidade consumidora. Assim, a 

questão de fato e de direito nestes autos refere-se à regularidade da 

cobrança da fatura questionada na inicial, haja vista que o fundamento 

para o valor cobrado é que se trata de recuperação de consumo. Tendo 

em vista que foi deferido o pedido de inversão do ônus da prova por se 

tratar de relação de consumo, incumbe à ré comprovar a regularidade da 

fatura questionada e do consumo registrado. A ré, contudo, pleiteou o 

julgamento antecipado da lide, assim como a parte autora. Faculto às 

partes, contudo, a juntada de outros documentos, caso queiram, no prazo 

de 15 dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de março de 2020. VANDYMARA 

G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013528-80.2020.8.11.0041
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(ADVOGADO(A))

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1013528-80.2020.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARYLIA ESTEVES ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por 

MARYLIA ESTEVES em face de M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS – Fábrica Fortaleza, na qual a autora pleiteia, 

liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para determinar que a 

requerida retire o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Para tanto, 

a autora alega que teve o seu nome inserido nos cadastros de 

inadimplentes, em virtude do não pagamento de um débito proveniente de 

cartão de crédito, cuja origem é desconhecida. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. In casu, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente por meio do extrato de negativações juntado no bojo da 

petição inicial, de cujo teor é possível extrair, prima facie, que a requerida 

negativou o nome da autora em virtude do não pagamento de uma dívida 

de R$ 5.006,00 (cinco mil e seis reais), a qual seria indevida, diante da 

afirmação da requerente de que desconhece a origem do débito. O perigo 

de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados pela manutenção da 

inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, o que 

a impossibilitaria de concluir transações comerciais. Por fim, não vislumbro 
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na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser 

revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos que 

assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, defiro o pedido liminar, para determinar que a requerida 

retire, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o nome da autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, em virtude do débito de R$ 5.006,00 (cinco 

mil e seis reais). Para o caso de não cumprimento da determinação por 

parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos 

reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 13/07/2020, às 

10h30, Sala 4, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Intime-se. Cumpra-se com urgência, pelo Oficial de 

Justiça plantonista. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011519-48.2020.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE GOMES BEZERRA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011519-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: 

VIVIANE GOMES BEZERRA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação de Danos ajuizada por VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA em face de VIVIANE GOMES BEZERRA. Alega a 

autora que, em 26/04/2011, as partes firmaram um contrato de promessa 

de compra e venda, visando à aquisição pelo requerido do apartamento nº 

1.303-T1 e respectiva vaga de garagem, situados no Edifício Piazza das 

Mangueiras, nesta capital; e que, após a quitação do preço, o imóvel e a 

garagem objeto do ajuste foram devidamente entregues. Afirma que, o 

contrato celebrado entre as partes estabelece, na cláusula “8.1.7”, que a 

escritura pública definitiva para transferência do imóvel será 

providenciada após a quitação do preço e entrega das chaves, no prazo 

improrrogável de 360 (trezentos e sessenta) dias, fatos que já ocorreram. 

Neste caso, de acordo com a cláusula “8.2.8”, cabe ao adquirente arcar 

com o imposto de transmissão (ITBI), despesas para a lavratura da 

escritura pública e respectivo registro na matrícula do imóvel, o que até o 

momento não foi realizado, apesar dos contatos e tentativas de contato 

realizadas desde julho de 2014. Aduz que a requerente consta, ainda 

hoje, como proprietária do referido bem junto ao Cartório de Registro 

Imobiliário, razão pela qual tem recebido cobranças e foi protestada por 

inadimplemento de valores relativos ao IPTU incidente sobre o imóvel de 

propriedade da requerida, lançados pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. 

Requer, em sede de liminar, a concessão de tutela de urgência, para 

determinar que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias: (i) efetive o 

pagamento dos débitos de IPTU lançados pela Prefeitura de Cuiabá -MT 

sobre o imóvel objeto do presente processo; (ii) solicite a inclusão de seu 

nome como proprietária do imóvel unidade 1303 -T1, com vaga de garage 

m nº 42, do Edifício Piazza das Mangueiras, nos cadastros imobiliários da 

Prefeitura de Cuiabá -MT, para que os futuros lançamentos ocorram em 

nome da requerida; (iii) promova os atos necessários para baixa do 

protesto em nome da autora, devendo arcar com todas as despesas junto 

ao Cartório de Protestos; e (iv) providencie a imediata escrituração e 

transferência do imóvel adquirido – 1303 -T1, com vaga de garagem nº 42, 

do Edifício Piazza das Mangueiras –, e arque com o recolhimento do ITBI e 

demais despesas de escrituração e de registro. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente por 

meio da “Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em 

Construção” (Id. 30256702), e pelo “Termo de Recebimento Definitivo do 

Imóvel” (Id. 30256126), de cujo teor extrai-se, prima facie, que, apesar de 

receber o imóvel em 01/06/2011, a parte ré não teria cumprido, no prazo 

de 360 (trezentos e sessenta dias) estipulado na cláusula 8.1.7 do ajuste, 

a sua obrigação de providenciar a escritura e a transferência do bem 

compromissado para o seu nome, o que resultou na injusta cobrança e 

negativação do nome da autora em virtude do não pagamento de dívidas 

de IPTU. O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados pela 

manutenção das negativações em nome da autora, o que a impossibilitaria 

de concluir transações comerciais. Por fim, não vislumbro na antecipação 

do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto 

sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do 

art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a 

qualquer tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de tutela de urgência, a fim determinar que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a requerida (i) efetive o pagamento dos débitos de IPTU 

lançados pela Prefeitura de Cuiabá -MT sobre o imóvel objeto do presente 

processo; (ii) solicite a inclusão de seu nome como proprietária do imóvel 

unidade 1303 -T1, com vaga de garage m nº 42, do Edifício Piazza das 

Mangueiras, nos cadastros imobiliários da Prefeitura de Cuiabá -MT, para 

que os futuros lançamentos ocorram em nome da requerida; (iii) promova 

os atos necessários para baixa do protesto em nome da autora, devendo 

arcar com todas as despesas junto ao Cartório de Protestos; e (iv) 

providencie a imediata escrituração e transferência do imóvel adquirido – 

1303 -T1, com vaga de garagem nº 42, do Edifício Piazza das Mangueiras 

–, e arque com o recolhimento do ITBI e demais despesas de escrituração 

e de registro. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte requerida, imponho a multa diária de R$300,00 (trezentos reais), 

até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 13/07/2020, às 

9h30, Sala 5, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 
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quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011525-55.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: 

PAULENES CARDOSO DA SILVA Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Reparação de Danos ajuizada por VANGUARD HOME 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de PAULENES 

CARDOSO DA SILVA. Alega a autora que, em 06/12/2010, as partes 

firmaram um contrato de promessa de compra e venda, visando à 

aquisição pelo requerido do apartamento n° 2406-T2 e respectiva vaga de 

garagem, situados no Edifício Piazza das Mangueiras, nesta capital; e que, 

após a quitação do preço, o imóvel e a garagem objeto do ajuste foram 

devidamente entregues. Afirma que, o contrato celebrado entre as partes 

estabelece, na cláusula “8.1.7”, que a escritura pública definitiva para 

transferência do imóvel será providenciada após a quitação do preço e 

entrega das chaves, no prazo improrrogável de 360 (trezentos e 

sessenta) dias, fatos que já ocorreram. Neste caso, de acordo com a 

cláusula “8.2.8”, cabe ao adquirente arcar com o imposto de transmissão 

(ITBI), despesas para a lavratura da escritura pública e respectivo registro 

na matrícula do imóvel, o que até o momento não foi realizado, apesar dos 

contatos e tentativas de contato realizadas desde dezembro de 2014. 

Aduz que a requerente consta, ainda hoje, como proprietária do referido 

bem junto ao Cartório de Registro Imobiliário, razão pela qual tem recebido 

cobranças e foi protestada por inadimplemento de valores relativos ao 

IPTU incidente sobre o imóvel de propriedade da requerida, lançados pela 

Prefeitura Municipal de Cuiabá. Requer, em sede de liminar, a concessão 

de tutela de urgência, para determinar que a requerida, no prazo de 15 

(quinze) dias: (i) efetive o pagamento dos débitos de IPTU lançados pela 

Prefeitura de Cuiabá -MT sobre o imóvel objeto do presente processo; (ii) 

solicite a inclusão de seu nome como proprietária do imóvel unidade 

2406-T2, com vaga de garagem nº 72, do Edifício Piazza das Mangueiras, 

nos cadastros imobiliários da Prefeitura de Cuiabá -MT, para que os 

futuros lançamentos ocorram em nome da requerida; (iii) promova os atos 

necessários para baixa do protesto em nome da autora, devendo arcar 

com todas as despesas junto ao Cartório de Protestos; e (iv) providencie a 

imediata escrituração e transferência do imóvel adquirido – nº 2406-T2, 

com vaga de garagem nº 72, do Edifício Piazza das Mangueiras –, e arque 

com o recolhimento do ITBI e demais despesas de escrituração e de 

registro. É o breve relato. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso, identifico a probabilidade do direito, 

notadamente por meio do “Instrumento Particular de Cessão e 

Transferência de Direitos e Obrigações” e “Promessa de Compra e Venda 

de Unidade Imobiliária em Construção” (Id. 30256737), além do “Termo de 

Recebimento Definitivo do Imóvel” (Id. 30256738), de cujo teor extrai-se, 

prima facie, que, apesar de receber o imóvel em 30/05/2011, a parte ré 

não teria cumprido, no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) 

estipulado na cláusula 8.1.7 do ajuste, a sua obrigação de providenciar a 

escritura e a transferência do bem compromissado para o seu nome, o 

que resultou na injusta cobrança e negativação do nome da autora em 

virtude do não pagamento de dívidas de IPTU. O perigo de dano exsurge 

dos evidentes prejuízos causados pela manutenção das negativações em 

nome da autora, o que a impossibilitaria de concluir transações comerciais. 

Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, 

o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória 

pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela de urgência, a fim 

determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, a requerida (i) efetive o 

pagamento dos débitos de IPTU lançados pela Prefeitura de Cuiabá -MT 

sobre o imóvel objeto do presente processo; (ii) solicite a inclusão de seu 

nome como proprietária do imóvel unidade 2406-T2, com vaga de garagem 

nº 72, do Edifício Piazza das Mangueiras, nos cadastros imobiliários da 

Prefeitura de Cuiabá -MT, para que os futuros lançamentos ocorram em 

nome da requerida; (iii) promova os atos necessários para baixa do 

protesto em nome da autora, devendo arcar com todas as despesas junto 

ao Cartório de Protestos; e (iv) providencie a imediata escrituração e 

transferência do imóvel adquirido – nº 2406-T2, com vaga de garagem nº 

72, do Edifício Piazza das Mangueiras –, e arque com o recolhimento do 

ITBI e demais despesas de escrituração e de registro. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte requerida, imponho a 

multa diária de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$30.000,00 

(trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, 

do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 13/07/2020, às 9h00, Sala 6, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012776-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIENE DA SILVA TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012776-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIENE DA SILVA TOLEDO REU: BANCO BMG S.A Cuida-se de Ação de 

Rescisão Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por FABIENE DA SILVA TOLEDO em face de BANCO BMG 

S/A, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida se abstenha de realizar os 

descontos denominados "BANCO BMG - CARTÃO DE CRÉDITO" na folha 

de pagamento da autora, atualmente no valor de R$885,43 (oitocentos e 

oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Para tanto, alega a 

autora que, em março de 2008, firmou com a requerida um contrato de 

empréstimo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mediante o desconto 

em folha de 24 (vinte e quatro) parcelas. Afirma que o banco requerido 

também lhe ofereceu um cartão de crédito consignado que, conforme lhe 
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foi explicado, teria as mesmas vantagens do empréstimo consignado 

comum (taxas reduzidas, comodidade no pagamento), e, ainda, com a 

vantagem de poder sacar o dinheiro quando quisesse através do cartão. 

Então, realizou diversos saques e pagamentos naquele período, até atingir 

o valor total do crédito disponibilizado no empréstimo (R$5.000,00), sendo 

que, a partir de maio de 2009, começaram a serem efetuados diversos 

descontos em sua folha de pagamento referentes ao pagamento das 

parcelas do empréstimo. Aduz que, no início de 2019, percebeu que a 

requerida ainda realizava os descontos referentes ao empréstimo, 

situação que dura até a presente data; e que a requerida vem 

descontando mês a mês apenas uma taxa mínima do cartão de crédito, 

fato que não lhe fora esclarecido no momento da contratação, mesmo 

porque nunca recebeu faturas em sua residência. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso, se mostra ausente a probabilidade do direito deduzido. 

Isso porque, embora a autora esteja sofrendo descontos em sua folha de 

pagamento há mais de 11 (onze) anos, ao menos prima facie, não é 

possível inferir dos valores descontados em seus holerites, que a 

requerida tenha realizado a cobrança de quantia acima da contratada, o 

que, todavia, poderá ser demonstrado na fase instrutória. Diante do 

exposto, indefiro o pedido liminar. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 13/07/2020, às 8h30, Sala 

7, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009218-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. M. D. S. (EXEQUENTE)

ALICE SANTANA ALVES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009218-65.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

E. F. M. D. S., ALICE SANTANA ALVES DE MORAES EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por E. F. M. D. S., 

representado por ALICE SANTANA ALVES DE MORAES em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 6.802,77 (seis mil, oitocentos e 

dois reais e setenta e sete centavos), no Id. 29738441. A exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 30413966). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

30413966. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033399-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033399-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LOPES EXECUTADO: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por FRANCISCA DAS 

CHAGAS SILVA LOPES em face da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 4.294,32 (quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e 

dois centavos), no Id. 28232079. A exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

28886568). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id. 28886568. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043906-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CESARIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043906-53.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOEL CESARIO RIBEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por JOEL CESARIO RIBEIRO em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 8.893,22 (oito mil, oitocentos e 

noventa e três reais e vinte e dois centavos), no Id. 30035015. O 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 30648993). Dessa forma, a extinção do 
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cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

30648993. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024152-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINILDA NERES DOS SANTOS DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024152-28.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSINILDA NERES DOS SANTOS DANTAS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por JOSINILDA NERES 

DOS SANTOS DANTAS em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada 

cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste 

no valor de R$ 6.411,71 (seis mil, quatrocentos e onze reais e setenta e 

um centavos), no Id. 30567553. A exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

30651264). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id. 30651264. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1046712-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALCILENE AMBROSIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1046712-61.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WALCILENE AMBROSIO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por WALCILENE AMBROSIO 

DA SILVA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 2.601,03 

(dois mil, seiscentos e um reais e três centavos), no Id. 30236677. A 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 30350622). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

30350622. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024641-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX OLIVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024641-65.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAX OLIVEIRA DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por MAX OLIVEIRA DOS SANTOS em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 2.595,00 (dois mil, 

quinhentos e noventa e cinco reais), no Id. 30134048. O exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 30353706). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

30353706. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040876-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DA COSTA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040876-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVANO DA COSTA SANTIAGO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por SILVANO DA COSTA SANTIAGO em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 6.072,00 (seis mil 

e setenta e dois reais), no Id. 29761145. O exequente concordou com o 

valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito 

(Id. 30363521). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id. 30363521. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010428-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010428-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO DE CARVALHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por FRANCISCO DE CARVALHO em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 2.272,63 (dois mil, 

duzentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos), no Id. 

30322325 e do saldo remanescente de R$ 751,28 (setecentos e cinquenta 

e um reais e vinte oito centavos), no Id. 30322329. O exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 30322331). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

30322331. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044050-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA OTO STELLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044050-27.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIANA OTO STELLE EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Cuida-se de 

Ação de Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença movida 

por DIANA OTO STELLE em face da SEGURADORA LÍDER. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 6.133,48 (seis mil, 

cento e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), no Id. 29827158. A 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 30393281). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

30393281. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045860-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA EDELEUZA MARTINS GOUVEIA (EXEQUENTE)

MARCELO GOUVEIA DA SILVA (EXEQUENTE)

EDILEIA GOUVEIA DA SILVA (EXEQUENTE)

MARCIA GOUVEIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045860-37.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANA EDELEUZA MARTINS GOUVEIA, MARCIA GOUVEIA DA SILVA, 

EDILEIA GOUVEIA DA SILVA, MARCELO GOUVEIA DA SILVA 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se 

de Ação de Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença 

movida por ANA EDELEUZA MARTINS GOUVEIA, MARCIA GOUVEIA DA 

SILVA, EDILEIA GOUVEIA DA SILVA, MARCELO GOUVEIA DA SILVA em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 18.583,88 

(dezoito mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), no 

Id. 29827185. As exequentes concordaram com o valor depositado, 

pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 30395596). 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor das exequentes observando-se os dados 

bancários informados no Id. 30395596. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044028-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044028-66.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDNA FERREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de 

sentença movida por EDNA FERREIRA DOS SANTOS em face da 

SEGURADORA LÍDER. Analisando os autos verifica-se que a executada 

cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste 

no valor de R$ 18.583,88 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e três reais e 

oitenta e oito centavos), no Id. 29827185. A exequente concordou com o 

valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito 

(Id. 30395610). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id. 30395610. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032900-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIR DA SILVA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032900-49.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JACIR DA SILVA PIRES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por JACIR DA SILVA PIRES em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 
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verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 6.250,64 (seis mil, duzentos e 

cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), no Id. 29641903. A 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 30415285). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

30415285. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021605-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021605-15.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLEONICE BARBOSA DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por CLEONICE BARBOSA DE 

OLIVEIRA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 7.999,44 

(sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro 

centavos), no Id. 29737385. A exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

30417623). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id. 30417623. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033067-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES RIBEIRO MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033067-66.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IRAIDES RIBEIRO MAIA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por IRAIDES RIBEIRO MAIA em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 3.810,98 (três mil, oitocentos e 

dez reais e noventa e oito centavos), no Id. 29214430. A exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 29362921). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

29362921. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006190-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO RODRIGUES GONCALVES LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006190-89.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FABIO RICARDO RODRIGUES GONCALVES LEITE EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por FABIO 

RICARDO RODRIGUES GONCALVES LEITE em face da PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos verifica-se que a 

executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que 

consiste no valor de R$ 5.198,21 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e 

vinte e um centavos), no Id. 30026386. O exequente concordou com o 

valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito 

(Id. 30424196). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id. 30424196. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033959-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033959-72.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO MANOEL DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por JOAO MANOEL DA SILVA em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 3.979,52 (três mil, 

novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), no Id. 

30134066. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 30425199). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 30425199. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1047135-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA PAZ SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1047135-21.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSANA DA PAZ SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por ROSANA DA PAZ SILVA em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 5.498,02 (cinco mil, quatrocentos 

e noventa e oito reais e dois centavos), no Id. 30161321. A exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 30449996). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

30449996. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008947-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIANNY MONIQUE RAMOS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008947-56.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUBIANNY MONIQUE RAMOS COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por LUBIANNY MONIQUE 

RAMOS COSTA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 10.304,29 (dez mil, trezentos e quatro reais e vinte e nove 

centavos), no Id. 28251418. A exequente intimada para manifestar sobre 

os valores depositados quedou-se inerte, consoante certidão de Id. 

30431166. Assim, ante o silêncio da exequente entendo como 

concordância tácita. Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença 

é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se 

os dados bancários que serão informados, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033965-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033965-79.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DARCY DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por DARCY DA SILVA em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 6.939,43 (seis mil, novecentos e 

trinta e nove reais e quarenta e três centavos), no Id. 28752095. O 

exequente intimado para manifestar sobre os valores depositados 

quedou-se inerte, consoante certidão de Id. 30431941. Assim, ante o 

silêncio do exequente entendo como concordância tácita. Dessa forma, a 

extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do 

exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em 

favor do exequente observando-se os dados bancários que serão 

informados, no prazo de 15 (quinze) dias. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034097-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARITA KAWANA FELIX TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034097-39.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KARITA KAWANA FELIX TEIXEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por KARITA KAWANA FELIX 

TEIXEIRA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 3.488,74 

(três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta quatro centavos), no 

Id. 30250716. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 30506250). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 30506250. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029534-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029534-02.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por INGRID 

APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA em face da PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos verifica-se que a 

executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que 

consiste no valor de R$ 3.546,00 (três mil, quinhentos e quarenta e seis 

reais), no Id. 30252135. A exequente concordou com o valor depositado, 

pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 30547763). 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 30547763. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005014-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE CAMPOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005014-75.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALESSANDRO DE CAMPOS RIBEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por ALESSANDRO DE 

CAMPOS RIBEIRO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$4.475,82 (Quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e 

dois centavos), no Id. 25325183 e do saldo remanescente de R$ 2.056,27 

(dois mil, cinquenta e seis reais e vinte sete centavos), no Id. 30322506. O 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 30552146). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

30552146. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029254-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA XAVIER DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029254-02.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELIZANGELA XAVIER DE MOURA EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de 

sentença movida por ELIZANGELA XAVIER DE MOURA em face da 

SEGURADORA LÍDER. Analisando os autos verifica-se que a executada 

cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste 

no valor de R$ 2.622,05 (dois mil e seiscentos e vinte e dois reais e cinco 

centavos), no Id. 22402825. A exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

30596744). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id. 30596744. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038752-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA LEAL GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038752-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULA LEAL GOMES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Paula Leal de Oliveira contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 02/04/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de falta de 

interesse de agir e ilegitimidade passiva, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de 

avaliação médica (ID 28588334), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 02/04/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 
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aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. V – Mérito V.1 - 

Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se 

negado expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao 

pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta 

invalidez permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos 

nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou 

impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de 

indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao 

próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar 

indenização por danos morais. Desta forma, para a caracterização do 

dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados 

no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, 

consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo 

(vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o 

fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido 

administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda 

pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido 

administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, 

vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, 

devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o 

recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o 

mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS 

POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 

1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. V.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 23336890) e o laudo pericial (ID 28588334). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos DEDOS DO PÉ o 

percentual incidente é de 10% (dez por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu 5º dedo do é direito é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), encontra-se 

o valor de R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 1.012,50 (um mil doze 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (02/04/2019). 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 700,00 (setecentos 

reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor 

dos honorários respectivos. Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de março 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031970-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031970-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEIDIANE PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA REU: SEGURADORA LÍDER 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Cleidiane 

Pereira Rodrigues de Meira contra Seguradora Líder, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09/06/2018, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminar de adequação do valor da 

causa, que será analisada a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 28725853), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 09/06/2018. Passo a análise da 

preliminar suscitada. I – Da necessidade de adequação do valor da causa 

A preliminar de adequação do valor da causa, não merece guarida, uma 

vez que, no caso, o autor busca receber além da indenização de seguro 

obrigatório, a indenização por danos morais. Assim, tratando-se de 

pedidos cumulativos, o valor que é atribuído à causa deve corresponder à 

soma dos valores pretendidos pelo autor e não ao valor que a seguradora 

entende devido, nos termos do art. 292 V e VI do CPC. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. III – Mérito III. 1 - Dos danos 

Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado 

expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido 

de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez 

permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de 

formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não 

existe prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 108 de 804



como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. III. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21921632) e o laudo pericial (ID 28725853). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio-facial o percentual incidente é de 100% (setenta por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em sua estrutura crânio facial é de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o 

valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (09/06/2018). 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 700,00 (setecentos 

reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor 

dos honorários respectivos. Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 

de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028531-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBSON SOUZA INACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028531-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON SOUZA INACIO, MARLENE ALVES DE SOUZA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT ajuizada por Robson Souza Inacio contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 10/03/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e 

inépcia da inicial, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 

27287006), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 10/03/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Inépcia da inicial - Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar arguida 

referente a ausência do boletim de ocorrência a fim de demonstrar nexo 

de causalidade, verifico que não merece prosperar haja vista a ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim de o nexo de 

causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - Dos 

danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado 

expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido 

de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez 

permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de 

formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não 

existe prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 
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cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21313215) e o laudo pericial (ID 27287006). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade da ESTRUTURA TORÁCICA 

o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima em sua estrutura torácica é de 25% (vinte e cinco por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (10/03/2019). 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 700,00 (setecentos 

reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor 

dos honorários respectivos. Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de março de 

2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029517-63.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARLI ALVES PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Marli Alves Pereira contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 29/05/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e 

inépcia da inicial, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 

28556836), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 29/05/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Inépcia da inicial - Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar arguida 

referente a ausência do boletim de ocorrência a fim de demonstrar nexo 

de causalidade, verifico que não merece prosperar haja vista a ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim de o nexo de 

causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 
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a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. Passo à análise do mérito. IV – Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21432080) e o laudo pericial (ID 28556836). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um das MÃOS o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em sua mão esquerda é de 25% (vinte e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

do sinistro (29/05/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo R$ 

700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039317-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROZINETE DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Rozinete da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

20/06/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade 

passiva, adequação do valor da causa e falta de interesse processual, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 28547726), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 20/06/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que, no caso, o autor busca receber 

além da indenização de seguro obrigatório, a indenização por danos 

morais. Assim, tratando-se de pedidos cumulativos, o valor que é atribuído 

à causa deve corresponder à soma dos valores pretendidos pelo autor e 

não ao valor que a seguradora entende devido, nos termos do art. 292 V e 

VI do CPC. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. V – Mérito V. 1 - Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a 

requerida teria se negado expressamente a receber o requerimento 

administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em 

razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, alega a requerida 

que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o 

requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu 

pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a 

negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz 

de ensejar indenização por danos morais. Desta forma, para a 

caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos 

básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o 

impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como 

ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo 

causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, excepcionalmente, 

negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida 

como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja 

em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria 

regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas 

não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar 

operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não 

leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 
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que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Portanto, 

verifico que não há possibilidade de indenização por danos morais. V. 2 – 

Requisitos à indenização DPVAT Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 23571037) e o laudo pericial 

(ID 28547726). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente parcial incompleta da ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL o 

percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor máximo da 

indenização, bem como, perda permanente parcial incompleta de um dos 

MEMBROS SUPERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização, e ainda, de perda permanente 

parcial incompleta de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando o laudo pericial 

acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura crânio facial com repercussão avaliada em 

75% (setenta e cinco por cento) cujo percentual deverá ser calculado 

sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

encontrando-se o valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco 

reais), bem como, invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) encontrando-se o valor 

de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e 

ainda, invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito 

com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais) encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), totalizando o montante de R$ 

21.937,50 (vinte e um mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Como é sabido, o valor máximo da indenização do seguro 

obrigatório é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), assim, em 

casos que as lesões sofridas pelo autor ultrapassarem o máximo, a 

indenização se limitará ao valor do teto. Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (20/06/2019). Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das 

custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários 

advocatícios fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 

em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos 

honorários respectivos. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de 

justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 

de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026420-26.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO ELIAS BUENO DIAS BATISTA NOVAES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Marcio Elias Bueno Dias Batista Novaes contra Porto 

Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que 

foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 05/07/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, 

comprovante de endereço em nome de terceiro e princípio da causalidade, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 29632509), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 05/07/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 9596643 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 
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mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui à parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV – Comprovante de 

endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo legal, pode-se 

vislumbrar que não há previsão legal de juntada de comprovante de 

residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que o autor descreva 

seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, a procuração e 

declaração de pobreza contém o endereço indicado no comprovante na 

fatura de ID 9596643, de maneira que o formalismo requerido de 

declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 9596643) e o laudo pericial (ID 29632509). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos DEDOS DA MÃO 

o percentual incidente é de 10% (dez por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu 3º dedo da mão é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), encontra-se 

o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro (05/07/2017). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037004-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCO ANTONIO JOSE DOS SANTOS MARCELINO REU: SEGURADORA 

LÍDER Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Marco Antonio José dos Santos Marcelino contra Seguradora Líder, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 9.661,82 (nove mil seiscentos e sessenta e um reais e 

oitenta e dois centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 28/11/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de adequação do valor da causa e falta de interesse 

de agir, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 27228386), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT e DAMS, sob o argumento 

de que sofreu um acidente de trânsito na data de 28/11/2018. Passo a 

análise das preliminares suscitadas. I – Da necessidade de adequação do 

valor da causa A preliminar de adequação do valor da causa, não merece 

guarida, uma vez que em eventual indenização favorável ao autor, o real 

valor só será apurado após a realização da perícia judicial. Assim, 

mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa considerando estar 

dentro do limite estabelecido pelo seguro obrigatório e que não é possível 

estabelecer de início o valor da indenização, nesse sentido: “VALOR DA 

CAUSA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALOR PROVISÓRIO. Não sendo 

possível estabelecer desde logo o valor da indenização, não é ilegal a 

decisão de manter provisoriamente o valor atribuído na inicial, a ser 

retificado a final. Recurso não conhecido.” (STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. 

Ruy Rosado, Julgado em 19.8.97, Publicado em22.9.97). Posto isso, rejeito 

a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Tendo em vista que a resistência administrativa restou caracterizada em 

juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 22895440), o laudo pericial 

(ID 27228386) e comprovantes das despesas (ID 22895701). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser 

pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de 

invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação 
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vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de porcentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro esquerdo é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Prevendo a legislação atinente ao seguro obrigatório, 

o direito da vítima a percepção de reembolso com as despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas, a 

recomposição do patrimônio do autor é medida que se impõe, visto que, 

das provas jungidas no feito, é satisfatoriamente extraível a relação de 

causalidade existente entre as lesões e os gastos médicos despendidos 

para o cuidado delas. Restou devidamente comprovada a prestação do 

serviço, de nítido caráter médico, a identificação do credor e do devedor, 

in casu, o reclamante. Ademais, no documento vê-se evidenciado a 

contraprestação do serviço pela aposição do carimbo de recebimento. 

Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal Estadual, o que se verifica 

pelos seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS 

– NEXO CAUSAL – DEMONSTRAÇÃO – VALOR FIXADO DE ACORDO 

COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURO PROVIDO. Restando 

suficientemente comprovado pela parte autora o nexo causal entre o 

acidente noticiado e os recibos que demonstram os gastos com 

medicamentos, cabível a condenação da seguradora ao pagamento das 

despesas médicas (DAMS). 2. Se a ação é julgada parcialmente 

procedente apenas para adequar o valor da indenização securitária à 

proporção da invalidez da parte autora, não ocorre sucumbência 

recíproca. (TJMT – Ap 41468/2016, DES. JOÃO PEREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). 

Portanto, estando inequivocamente comprovada a relação de causalidade 

entre as lesões decorrentes do fatídico acidente e as despesas médicas 

arcadas pelo autor, a recomposição é imperativa. Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (28/11/2018). E ao 

pagamento do valor de R$ 211,82 (duzentos e onze reais e oitenta e dois 

centavos), a título de despesas médico-hospitalares, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do respectivo desembolso. 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1047731-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAINARA JOANA RIBEIRO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Rainara Joana Ribeiro da Silva contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e 

nove mil novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/07/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa, ausência de documentos essenciais e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 

28557470), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 19/07/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando que não é possível estabelecer de início o valor da 

indenização, nesse sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. VALOR PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer 

desde logo o valor da indenização, não é ilegal a decisão de manter 

provisoriamente o valor atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso 

não conhecido.” (STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 

19.8.97, Publicado em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III 

– Da ausência de documentos A indenização por veículo não identificado, 

será paga nos mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º 

da Lei 6194/74. Rejeito a preliminar mencionada. IV – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 25279472 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 
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PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. V - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 25279471) e o laudo pericial 

(ID 28557470). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro esquerdo é de 10% (dez por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido da parte autora, para condenar a requerida ao pagamento do 

importe R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

do sinistro (19/07/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1049159-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANIO GONZAGA CHAVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Janio Gonzaga Chaves contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 06/07/2019, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e 

falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação 

médica (ID 28560362), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 06/07/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando que não é possível estabelecer de início o valor da 

indenização, nesse sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. VALOR PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer 

desde logo o valor da indenização, não é ilegal a decisão de manter 

provisoriamente o valor atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso 

não conhecido.” (STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 

19.8.97, Publicado em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III 

– Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de 

Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor 

juntou em ID 25574742 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a 

ausência de comprovação de entrega da documentação necessária à 

regularização do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 
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à análise do mérito. V - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 25574390) e o laudo pericial 

(ID 28560362). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de porcentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro esquerdo é de 75% (setenta e cinco por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para condenar a requerida 

ao pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (06/07/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1049641-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALDECY SANTOS PEREIRA LEITE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Waldecy Santos Pereira Leite contra Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 31/07/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa, ausência de documentos essenciais e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 

28559740), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 31/07/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando que não é possível estabelecer de início o valor da 

indenização, nesse sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. VALOR PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer 

desde logo o valor da indenização, não é ilegal a decisão de manter 

provisoriamente o valor atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso 

não conhecido.” (STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 

19.8.97, Publicado em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III 

– Da ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro 

Conforme se verifica na Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o 

que foi demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi 

apresentada a CTPS do requerente, que consta os demais documentos de 

RG e CPF. Ademais, a indenização por veículo não identificado, será paga 

nos mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º da Lei 

6194/74. Por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. IV – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

25664495 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. V - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 
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ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 25664340) e o laudo pericial 

(ID 28559740). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de porcentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro esquerdo é de 75% (setenta e cinco por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para condenar a requerida 

ao pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (31/07/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039593-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY LEMES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039593-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLLEY LEMES DE ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Weslley Lemes de Araujo contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 13/04/2019, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor da causa, 

ausência de documentos essenciais e falta de interesse processual, que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 28584602), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 13/04/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando que não é possível estabelecer de início o valor da 

indenização, nesse sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. VALOR PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer 

desde logo o valor da indenização, não é ilegal a decisão de manter 

provisoriamente o valor atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso 

não conhecido.” (STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 

19.8.97, Publicado em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III 

– Da ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro 

Conforme se verifica na Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o 

que foi demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi 

apresentada a CTPS do requerente, que consta os demais documentos de 

RG e CPF. Ademais, a indenização por veículo não identificado, será paga 

nos mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º da Lei 

6194/74. Por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. IV – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

23728068 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. V - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 
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Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 23728067) e o laudo pericial 

(ID 28584602). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos PÉS o percentual incidente é de 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu 

pé esquerdo é de 10% (dez por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta 

e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (13/04/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 25 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010238-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KAROLINE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

ANA KAROLINE SOUZA ROCHA 02689459183 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010238-28.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para requerer o que entender por direito no prazo de 05 

dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043949-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO JUARES DATSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043949-87.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022902-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN GUEDES PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022902-28.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2017 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2017 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043644-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043644-06.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022902-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN GUEDES PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022902-28.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora, no prazo de 05 dias, por meio de seu advogado, para que 

apresente seu endereço completo, tendo em vista que aquele juntado em 

id 24347104 está ilegível. Cuiabá, 25 de março de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1045625-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045625-70.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031548-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILLENE CURY HADDAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELLISA CURY HADDAD DUAILIBI OAB - MT6267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031548-56.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044454-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UDILZA FREIRE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044454-78.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 25 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013445-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013445-35.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046647-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO ALVES FRAGOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046647-66.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034056-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ROBERTO FARO DORILEO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034056-72.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão de ID 30693416, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.. Cuiabá, 25 

de março de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047049-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA VOGL (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1047049-50.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1050720-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARAMORI DALLASTRA (EXEQUENTE)

FABIANA LOULY BAPTISTA SANTOS DALLASTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR MOREIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

TATIANE MARIA FARO DE PINHO CASTRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1050720-81.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão de decurso de prazo de 

ID 30693419, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito. Cuiabá, 25 de março de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019835-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

F. W. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019835-55.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobreo pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010265-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA CILENE ROSA DE AVELAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010265-45.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 29730559, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

25 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017663-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DUARTE DA SILVA 00451221133 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017663-09.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 27403711 e requeira o que entender por direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009542-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO (REQUERENTE)

LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/O (ADVOGADO(A))

LOUISE CRISTHINA DIAS GARGAGLIONE MARTIN PAES DE BARROS OAB 

- MT15697/O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA BENITES (REQUERIDO)

RODRIGO GETULIO ALCANTARA NARDO (REQUERIDO)

RENATO ANTONIO FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009542-12.2018.8.11.0002 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 29752154, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

25 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000423-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000423-70.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011737-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER HENRIQUE SENTINELLO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS LEITE DUARTE OAB - SP268659 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO RODRIGUES (DEPRECADO)
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JOSE RAFAEL RODRIGUES (REQUERIDO)

ADILSON DE MAGALHAES VELOZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011737-81.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para que apresente os dados necessários a citação do 

réu Adilson de Magalhães Velozo , no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá, 

25 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017080-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ OAB - MT25108/O (ADVOGADO(A))

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017080-24.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para requerer o que entender por direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024233-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO DE ALMEIDA SARAIVA (EXECUTADO)

CICERO DE ALMEIDA SARAIVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024233-11.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte AUTORA para manifestar sobre a petição de ID 16961499, no 

prazo de 15(QUINZE) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014827-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLIN CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E TRANSPORTES 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014827-97.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 17890195, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

25 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005054-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H L INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PIASESKI OAB - SC27494 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005054-91.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008299-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMABEL-MT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008299-13.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para requerer o que entender por direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043263-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

RICARDO MASTRANGELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043263-32.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 25 

de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016310-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO GUILHERME OLIVEIRA E PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016310-31.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para requerer o que entender por direito no prazo de 15 

dias. Cuiabá, 25 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1042664-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1042664-59.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041986-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE FATIMA KLEMP MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VR PLUS DEDETIZACAO LTDA (REU)

VALMIENE RIBEIRO LOPES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

NADYNE PHOLVE MOURA BATISTA OAB - MT21134/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041986-44.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018130-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MORAIS INFANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018130-51.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027868-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WUELETON FREITAS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027868-97.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021210-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021210-57.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022852-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022852-65.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017622-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INES FERREIRA BASILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017622-42.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022252-44.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ELIAS TERTO CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022252-44.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018905-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018905-66.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003250-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

JOSIVANIA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada 

por Josivânia Araujo da Silva em face de Lojas Avenida S.A, ambas 

qualificadas e representadas nos autos. Narra a autora que, em 

26/12/2016, por volta de 13h10min, se dirigiu até a loja ré com o objetivo de 

trocar uma blusa que havia ganhado de presente e que escolheu uma 

nova peça, de valor superior. Em decorrência da falta de tempo, decidiu 

que retornaria depois de seu expediente de trabalho para efetuar a troca 

da mercadoria. Ocorre que, ao sair da loja, foi abordada por um 

funcionário do estabelecimento, que alegou que havia furtado a blusa e 

arrancado o imã de proteção da peça, colocando-a em sua bolsa. Aduz 

que naquele momento o funcionário a pegou pelo braço e a levou até a 

gerente da loja, momento em que entregou o produto e o respectivo cupom 

fiscal à gerente, de forma a explicar que pretendia fazer a troca da peça 

que havia ganhado de presente. Afirma que depois que restou constatado 

que não havia furtado nada do estabelecimento comercial, foi liberada sem 

qualquer pedido de desculpas por parte dos funcionários. Salienta que, 

inconformada com o tratamento recebido, solicitou que lhe fossem 

mostradas as imagens das câmeras de segurança da loja, mas a gerente 

lhe negou o acesso. Assim, no mesmo dia, por volta de 14h20min, 

retornou à loja acompanhada de sua mãe e a gerente do local onde 

trabalha, Sra. Bruna Camila, a fim de esclarecer o ocorrido, oportunidade 

em que as três perguntaram o nome do segurança e o motivo da 

abordagem aos funcionários da ré , mas estes se negaram a prestar as 

informações solicitadas. Conta que, ato contínuo, a gerente levou sua mãe 

a uma outra sala e se desculpou, dizendo que tomaria as medidas cabíveis 

quanto ao ocorrido. Assevera que a abordagem descrita lhe causou 

constrangimento, pois evidenciou a desconfiança de que teria furtado 

algum objeto do estabelecimento comercial, situação que se afigura 

vexatória, eis que presenciada por diversas pessoas. Ao final, pugna pela 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), ao 

argumento de que os fatos descritos lhe causaram grande abalo 

psicológico. A inicial foi instruída com documentos. Recebida a inicial, foi 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação da ré, bem 

como concedidos os benefícios da justiça gratuita à autora (ID. 4812404). 

A autora aditou a inicial e requereu a concessão da medida liminar para 

que a ré seja compelida a apresentar as gravações do circuito interno de 

câmeras de seu estabelecimento na data do ocorrido (ID. 4855280). A 

medida liminar foi deferida (ID. 5032887). A ré se manifestou nos autos 

informando acerca da impossibilidade de apresentar as imagens de suas 

câmeras, uma vez que já ultrapassado o período de 15 (quinze) dias em 

que as imagens ficam arquivadas em seu sistema (ID. 5525493). Realizada 

a audiência de conciliação, as partes não chegaram à autocomposição (ID. 

5849376). Citada, a ré ofertou contestação em que defendeu que a 

simples abordagem por partes de funcionários, por si só, não gera 

prejuízos de ordem moral, bem como que não há prova nos autos acerca 

da conduta hostil por parte de seu preposto. Com esses argumentos, 

requereu a improcedência dos pedidos iniciais (ID. 5881371). A autora 

impugnou a contestação (ID. 6134091). Intimadas as partes a 

especificarem as provas a produzir, a autora requereu o julgamento 

antecipado da lide (ID. 8126568). A ré requereu a produção de prova oral 

(ID. 8028001). O feito foi saneado, oportunidade em que restou acolhida a 

justificativa da ré quanto à impossibilidade de apresentação das imagens 

de suas câmeras de segurança. Além disso, foram fixados os pontos 

controvertidos e deferida a produção de prova oral. Realizada a audiência 

de instrução, foram colhidos o depoimento pessoal da autora e ouvidas as 

testemunhas Bruna Camila de Souza e Silvana Campos Silva e o 

informante Marcos Antônio Almeida da Cruz. Alegações finais da autora 

acostadas ao ID. 17038043 e da ré ao ID. 16981589. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Como visto do relatório, trata-se de ação 

de indenização por danos morais ajuizada por Josivânia Araujo da Silva 

em face de Lojas Avenida S.A. O feito encontra-se maduro para prolação 

de sentença de mérito, nos termos do artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 

01-CNJ), do Código de Processo Civil. A relação existente entre as partes 

é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da 

prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Infere-se do contexto fático 

apresentado nos autos que, em 26/12/2016, a autora foi até a loja ré para 

trocar uma blusa que havia ganhado de presente e, ao sair a loja, foi 

abordada por um funcionário do estabelecimento, que alegou que ela havia 

furtado o produto e arrancado o seu imã de proteção. A autora aduz que 

no momento da abordagem o preposto da ré a pegou pelo braço e a levou 

até a gerente da loja, e que apenas foi liberada depois de comprovar, por 

meio da apresentação da peça e do respectivo cupom fiscal à gerente, 

que não havia furtado qualquer item da loja, e que apenas pretendia fazer 

a troca do produto que havia ganhado de presente. De outro lado, a ré não 

nega que um de seus prepostos tenha abordado a autora, mas alega que 

não houve a intenção de constrangê-la ou tratá-la de forma 

desrespeitosa, uma vez que tal conduta não condiz com os procedimentos 

adotados pela empresa. Assim, é incontroverso o fato de que a autora foi 

abordada quando foi à loja da ré para realizar a troca de um produto. 

Todavia, as partes divergem quanto à forma da abordagem e demais atos 

praticados pelos prepostos da ré. Assim, cinge-se a controvérsia a saber 

se a abordagem empreendida ensejou danos de caráter extrapatrimonial à 

autora. Por oportunidade de seu depoimento pessoal, a autora aduziu: 

“Quando eu estava chegando perto do banheiro, dois seguranças me 

abordaram, um ficou mais pra trás, e o que realmente falou as coisas para 

mim pegou no meu braço e falou que tinha visto que eu tinha roubado a 

blusa, viu eu tirando o sensor da blusa, eu falei ‘mas como moço, se eu 

estou até com a nota?’ Ele não quis saber, pegou no meu braço, saiu me 

puxando pra dentro da loja (...) Ai a gerente perguntou o que estava 

acontecendo, pediu a blusa e a nota, eu mostrei pra ela e ela me liberou”. 

De igual forma, por oportunidade de sua oitiva, a testemunha Bruna Camila 

de Souza confirmou que à época dos fatos trabalhava com a autora, e 

que a presenteou com a blusa, bem como que ambas retornaram juntas à 

loja, oportunidade em que não receberam um tratamento respeitoso por 

parte dos funcionários da ré. De outro lado, em seu depoimento pessoal, a 

preposta da ré, Silvana Campos Silva, afirmou desconhecer os fatos 

aduzidos na inicial. Pois bem! É cediço que, na qualidade de fornecedor de 
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serviços, é objetiva a responsabilidade da ré pelos danos causados ao 

consumidor, por força do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Em detida análise dos autos, tem-se que a ré não logrou êxito 

em comprovar a incidência de qualquer excludente a afastar a sua 

responsabilidade pelo evento danoso ora em análise. Isso porque, embora 

alegue que a abordagem empreendida por seus prepostos não configurou 

qualquer ilícito a ensejar a reparação por danos morais, não há nos autos 

qualquer prova acerca do alegado. Em contrapartida, conforme já 

destacado, a autora logrou êxito em comprovar, por meio da prova oral 

produzida, os constrangimentos sofridos ao ser acusada de furto pelo 

preposto da ré. Ora, não há dúvidas de que a conduta empreendida pelos 

funcionários da ré se deu de forma excessiva e desarrazoada, eis que 

cercaram a autora nos corredores do Shopping Center, a seguraram pelo 

braço e a levaram de volta para o estabelecimento comercial para 

compeli-la a comprovar que não havia furtado nenhum objeto da loja. 

Necessário considerar, ainda, que a autora era menor de idade à época 

do ocorrido, fato que enseja a preservação de sua imagem e intimidade, 

dada a proteção constitucional aos seus direitos fundamentais 

consagrada no art. 227 da Constituição Federal, bem como à luz do que 

dispõe o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Reafirmo que a 

responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposição do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o Código Civil, em seu 

artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou 

omissão, comete ato ilícito, in verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” A 

responsabilidade civil nada mais é que o dever de reparação de danos 

provocados por uma pessoa em uma determinada situação, onde a outra 

sofre prejuízos jurídicos como consequência do ato ilícito. O art. 932 do 

Código Civil dispõe: “Art. 932. São também responsáveis pela reparação 

civil: I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e 

em sua companhia; II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, 

que se acharem nas mesmas condições; III - o empregador ou comitente, 

por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que 

lhes competir, ou em razão dele; IV - os donos de hotéis, hospedarias, 

casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para 

fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; V - os 

que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a 

concorrente quantia.” Sobre a responsabilidade civil objetiva Américo Luíz 

Martins da Silva explica: “[...] Há situações consideradas desfavoráveis 

pela lei, [...] ou de atos jurídicos (manifestação da vontade humana, ou 

seja, todo acontecimento capaz de produzir, conservar, modificar ou 

extinguir direitos, provocado tão somente pela vontade humana – fato 

jurídico voluntário, fato do homem, etc.). São acontecimentos naturais (por 

exemplo, a avulsão) ou atos de que resultem dano sem culpa do agente. 

Lembrando que o termo ‘agente’ corresponde ao responsável ou uma 

pessoa que tem capacidade civil e penal, e responde pelo dano, obrigação 

ou crime. Em tais circunstancias diz-se, então, que a antijuricidade é 

objetiva ou indireta. [...]. Mas, a antijuricidade objetiva, segundo Orlando 

Gomes, distingue-se nitidamente da antijuricidade subjetiva. Para que se 

configure a antijuridicidade subjetiva, é, pois, necessário que o ato seja 

imputável ao agente, isto é, a quem tenha procedido culposamente. Na 

antijuricidade objetiva, a reação da ordem jurídica não leva em conta o 

comportamento do agente. Ademais, a antijuridicidade objetiva pode ser 

provocada nada menos que por um fato jurídico stricto sensu, [...]. No 

mesmo sentido, Clovis Beviláqua esclarece que o individuo não responde, 

civilmente, só por seus atos dolosos ou culposos, que determinem dano a 

outrem; responde também pelos atos de pessoas, que estão sob sua 

guarda, autoridade e direção. Como por exemplo, [...]; os empregadores ou 

patrões respondem pelos danos causados pelos empregados e 

prepostos, no exercícios das respectivas funções.” (In Dano moral e sua 

reparação civil. 4ª ed.rev.,atualizada, Editora RT, São Paulo. 2012, p.16/17) 

Em outras palavras, uma vez demonstrados os excessos cometidos pelos 

prepostos da ré, cabe a ela o dever de reparação civil pelos danos 

causados. Acerca do tema, eis o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA POR SEGURANÇAS 

EM SUPERMERCADO – ACUSAÇÃO DE FURTO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO 

CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A abordagem do cliente nas dependências de supermercado, 

de forma humilhante e vexatória, para apurar suposta acusação de furto, 

caracteriza dano moral passível de reparação. O quantum do dano moral 

deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser 

extremamente gravoso ao ofensor. (N.U 0022983-72.2009.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, 

Publicado no DJE 19/11/2019) APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM E REVISTA DE 

CLIENTE FEITA POR SEGURANÇAS DO SHOPPING A PEDIDO DA 

COMERCIANTE, SOB SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – SUSPEITA NÃO 

CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – 

OCORRÊNCIA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO COM 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – REFORMA REFORMADA - RECURSOS 

DA EMPRESA RÉ CONHECIDOS E DESPROVIDOS – RECURSO DAS 

PARTES AUTORAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I - A 

equivocada abordagem de cliente e sua condução à sala reservada para 

revista caracterizam constrangimento ilegal e causam danos morais ao 

indivíduo. II - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais 

deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e 

capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da 

indenização, assim, se o valor fixado a título de dano moral se mostra 

justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, 

especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento 

ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se 

falar em modificação. III – Nos termos do art. 7º parágrafo único e art. 25 

parágrafo 1º, CDC: Havendo mais de um responsável pela causação do 

dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e 

nas seções anteriores. (N.U 0009031-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019) Em resumo, restaram suficientemente demonstrados os 

danos morais causados à autora por força da abordagem perpetrada, na 

medida em que se deu com excessos e de forma vexatória, pois foi 

acusada de furto e segurada pelo braço pelo fiscal da loja, e apenas foi 

liberada depois de comprovar que não havia furtado qualquer produto do 

estabelecimento comercial. Por isso, os danos morais estão evidenciados 

pelas circunstâncias do fato, já que o incidente descrito constitui evento 

inesperado e que causa grande abalo psicológico, sobretudo por se tratar, 

à época, de menor de idade. Ora, em atenção ao contexto fático verificado 

na espécie, é inegável o abalo emocional, bem como a tristeza, a angústia 

e o constrangimento experimentados pela autora, que foi ao 

estabelecimento comercial da ré para efetuar a troca de um produto, e se 

viu acusada de furto, de forma injusta e vexatória. Com efeito, a 

Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, ainda que 

exclusivamente moral: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação;” (Negritei) É certo que o 

valor a ser arbitrado de maneira nenhuma reparará o dano pelo abalo 

moral experimentado pela autora em decorrência da abordagem vexatória 

sofrida, mas poderá servir para amenizar a dor e o sofrimento causados, 

ante a punição do responsável pelo evento danoso. O quantum 

indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação 

do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade 

econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte 

vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

desta ação de indenização por danos morais ajuizada por Josivânia 

Araujo da Silva em face de Lojas Avenida S.A para condenar a ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 
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ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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SENTENÇA Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida com 

pedido de indenização por danos morais ajuizada por Isabela Campos 

Rodrigues contra Banco Bradesco S.A. Narra a autora que seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, por dívida 

lançada pelo réu no valor de R$ 715,07 (setecentos e quinze reais e sete 

centavos), referente ao contrato n.º 023903901000070FI. Afirma que 

desconhece a origem da dívida, uma vez que jamais realizou qualquer 

contratação junto ao réu, de forma que se afigura indevida a cobrança. 

Diante disso, requer seja declarada inexistente a dívida no valor de R$ 

715,07 (setecentos e quinze reais e sete centavos), bem como a 

condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A inicial foi recebida, concedidos 

à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita e designada a 

audiência de conciliação (id. 10280406). Realizada a audiência de 

conciliação, as partes não chegaram à autocomposição (id. 11651278). 

Citado, o réu apresentou contestação, em que arguiu a preliminar de 

litispendência entre a presente demanda e o processo de nº 

8089098-78.2017.811.0001, em trâmite perante o 5º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá/MT. No mérito, defendeu a improcedência dos 

pedidos iniciais, sob o argumento da existência de relação jurídica entre as 

partes, eis que a autora é titular de uma conta corrente, por meio da qual 

pactuou uma renegociação de dívida no valor de R$ 1.124,17 (um mil cento 

e vinte e quatro reais e dezessete centavos) e deixou de adimplir algumas 

parcelas, motivo pelo qual seu nome foi regularmente inscrito nos 

cadastros restritivos de crédito (id. 11708920). A autora impugnou a 

contestação (id. 11751773). Instadas a especificarem as provas a 

produzir, o réu requereu o julgamento antecipado da lide (id. 11708893), 

enquanto a autora nada manifestou (id. 15945947). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Como visto do relatório, 

trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida com pedido de 

indenização por danos morais ajuizada por Isabela Campos Rodrigues 

contra Banco Bradesco S.A. Por oportunidade da contestação, o réu 

arguiu a preliminar de litispendência, ao argumento de que nº 

8089098-78.2017.811.0001, em trâmite perante o 5º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá/MT. Em consulta ao sistema Projudi, verifica-se que 

embora a autora tenha proposto a aludida demanda para discutir a mesma 

inscrição restritiva objeto do presente feito, a aludida ação foi extinta em 

razão de desistência, e a sentença homologatória transitou em julgado, de 

forma que não há que se falar em litispendência. Por essas razões, rejeito 

a preliminar arguida. Não havendo pedido de produção de outras provas 

além das já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide 

conforme me permitem os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 

01-CNJ), ambos do Código de Processo Civil. De início, consigno que a 

relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente 

caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, 

com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. A 

autora afirma desconhecer a origem do débito que ensejou a inclusão de 

seu nome no cadastro de inadimplentes do Serasa/SPC. A anotação, 

referente ao débito no valor de R$ 715,07 (setecentos e quinze reais e 

sete centavos, foi inserida por determinação do réu, em razão de 

inadimplência. Citado, o réu ofertou contestação defendendo a legitimidade 

da dívida, diante da existência de relação jurídica com autora, consistente 

no Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças, no 

valor de R$ 1.124,17 (um mil cento e vinte e quatro reais e dezessete 

centavos), sendo que a negativação se deu em razão do inadimplemento 

de 04 (quatro) das parcelas contraídas. Para comprovar suas alegações, 

apresentou cópia do aludido instrumento, assinado pela autora (id. 

11708941). Pois bem! Em detida análise dos documentos apresentados 

pela ré, verifico que embora a autora alegue em sua inicial que 

desconhece a origem do débito, a relação jurídica entre as partes restou 

comprovada, eis que as assinaturas constantes nos documentos anexos 

à contestação são iguais às assinaturas firmadas nos documentos que 

acompanham a peça inicial, sendo certo que a autora não nega a sua 

assinatura, mas restringe-se a dizer que a ré deixou de comprovar a 

legitimidade do débito, eis que apenas acostou telas sistêmicas. Ora, os 

documentos apresentados não são telas sistêmicas, mas sim contrato 

devidamente assinado pela autora, acompanhado de cópia de seus 

documentos pessoais. Portanto, tendo a ré demonstrado de forma 

satisfatória o fato desconstitutivo do direito da autora, a improcedência da 

ação se impõe, conforme entendimento da jurisprudência, inclusive do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que já decidiu: “APELAÇÃO - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL - FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIRO NÃO DESCONSTITUÍDA - DESCONTOS INDEVIDOS EM 

CONTA-CORRENTE - ATO ILÍCITO VERIFICADO - DEVER DE INDENIZAR - 

VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Negada pelo autor a contratação 

objeto da cobrança, é do réu o ônus de comprovar a sua existência. É 

ilícita o desconto em conta-corrente de parcelas de empréstimo 

consignado cuja contratação não se comprovou. Conforme a 

jurisprudência sumulada do STJ, é objetiva a responsabilidade da 

instituição financeira por fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias. Caracteriza dano moral o desconto 

indevido em conta-corrente de parcelas de empréstimo consignado feito 

por falsário, sobretudo se a instituição financeira se recusa a cessá-los 

após determinação judicial. A indenização por danos morais não deve ser 

reduzida, se fixada em valor compatível com os critérios da razoabilidade. 

(Ap 17456/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 

29/04/2016 Negritei)” “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA - OPERAÇÕES BANCÁRIAS - 

LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL - DESCONTO DE TÍTULOS - CONDUTA 

ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO CARACTERIZADA - DANO 

MORAL E MATERIAL NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO - 

SENTENÇA MANTIDA. Não evidenciada a conduta ilícita da instituição 

financeira, notadamente quando se desincumbiu do ônus a que alude o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, não há falar em 

responsabilização por dano moral e material.” (Ap, 151880/2013, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014 - Negritei) 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– DEMONSTRAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO - 

ARGUMENTOS DESCONSTITUÍDOS PELO RÉU – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - MEDIDA CAUTELAR – EXCLUSÃO DO NOME 

DO SERASA - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA 

MEDIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. Desconstruindo os fatos alegados pelo o autor ao 

comprovar a existência da dívida, imperiosa a improcedência da ação. O 

atendimento aos parâmetros disciplinados pelo art. 20, parágrafo 3º do 

CPC, impõe a manutenção do valor arbitrado pela sentença, não havendo 

razão que justifique a minoração do valor estipulado. Inexistindo prova 

sobre fumus boni iuris e o periculum in mora deve a medida cautelar ser 

julgada improcedente. (Ap, 27917/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2014, Data 

da publicação no DJE 11/03/2014- Negritei) Com efeito, apesar de a 

relação existente entre as partes ser flagrantemente de consumo e estar 

sujeita às regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, 

cabendo a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC; 

tal inversão não dispensa a autora do ônus de comprovar o seu direito. 

Pois apesar de a norma específica (CDC) prever a facilitação da defesa 

de seus direitos em razão da hipossuficiência inerente a todos os 

consumidores, tal facilitação é relativa e não a isenta do ônus previsto na 

norma geral (art. 373, inc. I, CPC), este in verbis: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;” A 

jurisprudência tem decidido, reiteradamente, no sentido de que ao 

consumidor cabe a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A 

exemplo, colaciono as ementas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA – MUNICÍPIO DE TESOURO – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS 
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SERVIÇOS EM TODA REGIÃO – ALEGAÇÃO DE PERECIMENTO DE 

ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO – 

PROTOCOLO QUE NÃO SE REFEREM AO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO 

MENCIONADO NA INICIAL – REPORTAGEM QUE MENCIONA A 

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM OUTRA LOCALIDADE – AUSÊNCIA DE 

PROVA DO PERECIMENTO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS 

FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Rejeita-se a preliminar de ausência 

de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com 

clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme 

disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.A revogação da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em 

contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o 

beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas 

processuais. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte 

promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de 

modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu 

direito, sob pena de fragilidade da relação processual.Não havendo 

comprovação da alegada interrupção dos serviços na residência da parte 

promovente, sendo o protocolo juntado relativo a data diversa da indicada 

e não havendo prova do perecimento de alimentos, deve a pretensão ser 

julgada improcedente, sobretudo quando a reportagem juntada relata a 

interrupção em localidade diversa.Não havendo prova dos elementos 

mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se 

i m p e r a t i v a . S e n t e n ç a  m a n t i d a . R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( N . U 

8010198-73.2017.8.11.0036, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019 - 

Negritei)” A partir dessas premissas, demonstrada a relação jurídica 

existente entre as partes, a improcedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta ação declaratória de 

inexistência de dívida com pedido de indenização por danos morais 

ajuizada por Isabela Campos Rodrigues contra Banco Bradesco S.A. 

Custas pela autora, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No 

entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados 

da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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SENTENÇA Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com 

pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por 

Bernadete Veronica da Motta Morais em face de Telefônica Brasil S.A, 

ambas qualificadas e representadas nos autos. Narra a autora que em 

02/04/2016 efetuou a contratação de um plano de telefonia móvel junto à 

ré, denominado “Smartvivo V”, que daria direito à utilização de 100 GB de 

internet e minutos ilimitados para qualquer operadora do Brasil, ao custo 

mensal de R$ 1.299,99 (um mil duzentos e noventa e nove reais e noventa 

e nove centavos). Alega que os primeiros boletos recebidos possuíam o 

valor correto do plano contratado. No entanto, nos meses subsequentes 

foi surpreendida com cobrança de valores muito superiores ao consumo. 

Assim, por três vezes se dirigiu à loja física da ré, mas não conseguiu 

obter a solução para o problema. Ainda, tentou contato com a ouvidoria da 

empresa, por meio dos protocolos de atendimento de nº 20165814654510, 

20166813859123 e 20169751375951, mas as tentativas foram infrutíferas. 

Salienta que realizou uma última tentativa administrativa, por meio da 

reclamação nº FA – 0216-014.255-7 de 25/08/2016 efetuada junto ao 

PROCON/MT, mas a ré deixou de responder a reclamação. Conta que ao 

tentar efetuar um empréstimo junto a uma instituição financeira, descobriu 

que seu nome havia sido incluso de forma indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito pela ré, por débito no valor de R$ 4.700,85 (quatro mil 

e setecentos reais e oitenta e cinco centavos), referente às faturas com 

vencimentos em 20/07/2016, 21/08/2016 e 21/09/2016. Diante disso, 

requer a concessão da tutela antecipada de urgência para que a ré seja 

compelida a promover a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção 

ao crédito, sob pena de multa diária, bem como a autorização de depósito 

judicial na quantia referente à soma do valor que entende devido para as 

três cobranças discutidas. No mérito, pugna pela procedência dos pedidos 

iniciais para que seja declarado rescindido o contrato, reconhecido como 

devido o valor de R$ 3.899,97 (três mil oitocentos e noventa e nove reais e 

noventa e sete centavos), bem como que a ré seja condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). Com a inicial, vieram os documentos. Intimada, a autora 

promoveu a emenda à inicial (id. 5540986). A inicial foi recebida, 

designada a audiência de conciliação e deferidos os pedidos de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e de tutela antecipada (id. 

6751114). Realizada audiência, a conciliação restou infrutífera (id. 

9012113). Citada, a ré ofertou contestação, em que defendeu a 

regularidade das cobranças, ao argumento de que efetuadas conforme a 

utilização dos serviços de telefonia e internet e requereu a improcedência 

dos pedidos iniciais (id. 8121901). A autora impugnou a contestação (id. 

9103769). Instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, as 

partes requereram o julgamento antecipado da lide (id. 10620432 e id. 

10652651). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Como visto do relatório, trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência 

ajuizada por Bernadete Veronica da Motta Morais em face de Telefônica 

Brasil S.A. Não havendo pedido de produção de outras provas além das já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide conforme 

me permitem os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), 

ambos do Código de Processo Civil. De início, consigno que a relação 

existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as 

regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a 

inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Infere-se 

dos autos que a autora contratou junto à ré o plano de telefonia móvel 

denominado “Smartvivo V” que daria direito à utilização de 100 GB de 

internet e minutos ilimitados para qualquer operadora do Brasil, pelo valor 

de R$ 1.299,99 (um mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove 

centavos) mensais. Ocorre que nos meses de julho, agosto e setembro de 

2016 foi surpreendida com a cobrança de faturas em valor acima do 

contratado, quais sejam, R$ 1.605,36 (um mil seiscentos e cinco reais e 

trinta e seis centavos); R$ 1.570,16 (um mil quinhentos e setenta reais e 

dezesseis centavos) e R$ 1.560,87 (um mil quinhentos e sessenta reais e 

oitenta e sete centavos). Em contrapartida, a ré alega que as faturas 

foram geradas de acordo com o plano contratado, bem como que a autora 

excedeu o limite da franquia do plano, o que gerou a cobrança do 

excedente. Ora, cabia à parte ré fazer prova cabal de que a autora 

realmente contratou e utilizou os seus serviços e que deixou de efetuar o 

pagamento devido, a fim de demonstrar a legitimidade dos débitos (art. 

373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se 

desincumbiu. Isso porque a ré se limitou a argumentar que as cobranças 

questionadas correspondem ao valor devido pelo uso excessivo de 

serviços de telefonia, sequer especificou em que consistem tais serviços. 

Além disso, deixou de impugnar os protocolos de atendimento em que 

efetuadas as reclamações. Assim, diante da total ausência de documento 

hábil a comprovar que o débito é legítimo, possível concluir pela 

veracidade das alegações da autora, de que as cobranças se afiguram 

excessivas. In casu, a responsabilidade da ré é objetiva conforme 

disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo a 

autora ser responsabilizada e amargar as consequências da sua desídia. 

Até porque, a atividade de risco praticada requer prudência quando do 

aperfeiçoamento do negócio jurídico. Acerca do tema, colaciono o 

seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE VALORES 

SUPERIORES AO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO DE PACOTES EXCEDENTES. COBRANÇA QUE CULMINOU 

COM A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E COM A 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA REQUERENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

cobrança de valores superiores ao acordado demanda a demonstração, 
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pela requerida, de que houve contratação de pacote excedente pela 

autora. Inexistente prova da contratação excedente, é indevida a 

interrupção do fornecimento do serviço, que é de caráter essencial, e a 

negativação do nome da autora, sendo o dano moral decorrente da 

conduta da requerida presumido. A indenização por danos morais deve 

ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJMS; AC 0836938-55.2017.8.12.0001; Terceira 

Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 

20/08/2019; Pág. 128)( Negritei) AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços. Telefonia. 

Contratação de Plano PA 190. FALE A VONTADE LOC DENTRO REDE 

TELEF, com pacote de mensal de telefonia fixa pelo preço fixo de R$ 

80,00, além de recarga mensal programada de R$ 20,00, e cobrança 

adicional por chamadas feitas em horário normal ou atendidas em horário 

simples para telefones cadastrados fora da rede Vivo. Contas de 

consumo no período de janeiro a maio de 2017 no valor médio de R$ 

120,00. Faturas de consumo com vencimento em junho e julho de 2017 

emitidas nas quantias de R$ 1.290,90 e R$ 326,02, com cobrança 

excedente por utilização acima do pacote contratado. Operadora que nega 

a revisão da conta após questionamento da consumidora e bloqueia a 

linha telefônica. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a ré a 

restabelecer o serviço no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 limitada a 30 dias, abstendo-se de incluir o nome da 

autora nos cadastros de proteção ao crédito, para declarar a 

inexigibilidade do débito indicado e ainda para condenar a ré a pagar para 

a autora indenização moral de. R$ 3.000,00, com correção monetária a 

contar do sentenciamento e juros de mora a contar da citação, arcando a 

demandada com o pagamento das custas e despesas processuais, 

arbitrada a honorária em dez por cento (10%) do valor da condenação. 

APELAÇÃO da ré, que insiste na total improcedência, sob a argumentação 

de regularidade da cobrança e não configuração do dano moral, pugnando 

subsidiariamente pela redução da indenização e pela exclusão ou redução 

da multa diária, aduzindo ainda a exigüidade do prazo determinado para o 

cumprimento da obrigação. REJEIÇÃO. Cobrança indevida bem 

demonstrada. Ausência de prova da utilização excedente dos serviços de 

telefonia. Ré que não se desincumbiu de provar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ex vi do artigo 

373, II, do CPC de 2015. Declaração de inexigibilidade no tocante que era 

de rigor. Irregular suspensão do serviço de telefonia, com persistência da 

cobrança indevida. Dano moral indenizável bem configurado. Indenização 

e multa diária que não comportam redução, porquanto em consonância 

com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Elevação da 

honorária para quinze por cento (15%) do valor da condenação, ex vi do 

artigo 85, §2, do CPC de 2015. Sentença mantida. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (TJSP; APL 1048075-57.2017.8.26.0002; Ac. 11716875; São 

Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo 

Nogueira Jacot; Julg. 14/08/2018; DJESP 23/08/2018; Pág. 2413) (Negritei) 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO DE TELEFONIA - OFERTA DE VANTAGENS PELA 

CONCESSIONÁRIA DEMANDADA - MIGRAÇÃO DE PLANO - SERVIÇOS EM 

DESACORDO COM O ACENADO - CANCELAMENTO - MULTA DE 

FIDELIDADE - INDEMONSTRADO AJUSTE DE MULTA NEM PRAZO MÍNIMO 

DE PERMANÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

DANO MORAL “IN RE IPSA” - ALEGADA LICITUDE DA COBRANÇA - 

INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA NA CONTESTAÇÃO 

- ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

INADIMPLIDO - ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA IMPUGNADA E O DANO MORAL 

DEMONSTRADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - DUPLA IRRESIGNAÇÃO 

PARA MAIS E PARA MENOS - MENSURAÇÃO SEGUNDO AS 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - MAJORAÇÃO - IMPROVIMENTO 

DO PRIMEIRO RECURSO E PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. 1. Cabe 

a demandada comprovar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

direito do direito vindicado, a teor do art. 333, II, do CPC, ônus do qual não 

se desincumbiu a concessionária-ré. 2. Não se conhece, em sede 

recursal, de matéria não controvertida na origem, sob pena de violação 

aos princípios da ampla defesa, contraditório e estabilidade da lide. 3. Na 

ausência de formalização de contrato mediante instrumento, sobeja 

redobrado o dever de o fornecedor informar adequadamente ao 

consumidor os serviços ofertados e disponibilizados, bem como, eventual 

aplicação de multa por rompimento prematuro do ajuste. 4. A empresa de 

telefonia responde civilmente por dano causado ao seu cliente por cobrar 

multa por rescisão contratual calcada em cláusula de fidelidade, que 

sequer logrou demonstrar a existência. 5. A inscrição indevida em 

cadastro restritivo de crédito, por si, plasma o nexo de causalidade entre a 

conduta e o dano moral, atraindo o dever de indenizar, independente da 

demonstração de prejuízo concreto. 6. O valor da indenização por danos 

morais deve ser pautado nos critérios de moderação e razoabilidade, 

tomando em conta as peculiaridades do caso concreto, notadamente o 

grau de culpabilidade do ofensor e a gravidade da lesão, além do estado 

de quem recebe e as condições de quem paga, de forma a atingir justa 

medida, atendendo-se ao chamado “binômio de equilíbrio”, isto é, alcançar 

o caráter pedagógico e compensatório, sem causar enriquecimento ou 

empobrecimento de qualquer das partes. No caso dos autos, o valor de R$ 

8.000,00 melhor atende a finalidade de amenizar a lesão e a de servir de 

desestímulo para que o ofensor se abstenha de novas práticas. 7. 

Improvimento do recurso da empresa-ré e provimento do recurso da 

autora para elevar o valor da indenização por danos morais. (Ap 

83512/2011, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2012, Publicado no DJE 14/08/2012) 

(Negritei) Com efeito, evidenciada a falha na prestação de serviços, é 

cabível a declaração de rescisão do contrato firmado. Além disso, a 

negativação indevida do nome de pessoas que nada devem gera 

dificuldades e inviabiliza qualquer negócio a ser firmado pelo consumidor, 

impedindo-os de realizar compras a crédito, tomar empréstimos bancários, 

alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao ápice de, até mesmo, 

inviabilizar a contratação em um emprego novo, conforme preleciona o 

doutrinador Américo Luís Martins da Silva: “Toda vez que um incidente 

altere o equilíbrio emocional, crie constrangimento ou atrapalhe a rotina do 

consumidor a lei autoriza a se pleitear a indenização por dano moral ao 

consumidor. (...) Segundo Antônio Mallet, presidente da Associação de 

Proteção e Assistência aos Direitos de Cidadania – Apadic, o motivo mais 

comum das ações indenizatórias é a negativação cadastral indevida, ou 

seja, a inclusão do nome do consumidor na lista de inadimplentes do 

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC ou qualquer outra agência ou 

empresa que presta informações comerciais, sem que houvesse débito 

que justificasse tal restrição ao crédito do consumidor negativado. 

Segundo ele, esse tipo de erro cria dificuldades que praticamente 

inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor. Não se consegue 

fazer compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar um 

apartamento e, às vezes, nem arranjar um emprego. Ademais, alerta 

Antônio Mallet que, numa situação dessas, não basta retirar o nome da 

pessoa da lista (reparação in natura do dano moral), a empresa ofensora 

precisa compensá-lo de todos os aborrecimentos (reparação pecuniária 

do dano moral).” (O dano moral e sua reparação civil – 4. ed. rev., atual. e 

ampl. de acordo com o novo Código Civil (Lei 10.406/2002) – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 272/273.) O Código Civil, em seu artigo 186 

dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, 

comete ato ilícito, in verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Em 

complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar 

civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do 

causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente 

caso. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei) Por 

fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, 

ainda que exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88). No sentido de que 

a negativação indevida, por si só, gera o dever de reparação civil, é 

pacífico o entendimento da jurisprudência. Vejamos o exemplo à seguir: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS EFETUADOS EM 

FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – 

LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA PELA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

PEREGRINAÇÃO DA AUTORA PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO 

MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
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existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 

(art. 14 do CDC). A ausência de demonstração da legalidade da 

contratação e da cobrança efetuada nas faturas do cartão de crédito, 

aliada à peregrinação da autora pela solução do problema, caracterizam o 

dano moral sofrido por esta. Mantém-se o valor fixado a título de 

indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado e 

razoável à espécie. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de 

engano justificável, a restituição em dobro se impõe, sendo desnecessária 

a demonstração de má-fé por parte do fornecedor. (Ap, 140358/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

21/01/2015, Data da publicação no DJE 27/01/2015. Negritei) APELAÇÃO – 

INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – ÔNUS QUE 

COMPETIA AO BANCO – ARTIGO 333 CPC – PRESCINDIBILIDADE DA 

DEMONSTRAÇÃO EM JUÍZO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1) A demonstração da 

existência do débito competia ao Banco Apelante, uma vez que se trata de 

fato constitutivo do seu direito de legitimamente proceder à negativação do 

nome da devedora. Não tendo o Banco Apelante se desincumbido do ônus 

que lhe cabia, sua conduta se torna ilícita e, por consequência, ensejadora 

da reparação por danos morais. 2) O Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou o entendimento no sentido de que o dano moral decorrente da 

inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes prescinde de 

demonstração em juízo (in re ipsa). 3) Na avaliação do dano moral, o órgão 

judicante deverá estabelecer uma reparação suficiente à compensação da 

vítima e à punição do ofensor, bem como capaz de prevenir novas 

condutas, baseada na extensão do prejuízo causado, na culpa e na 

capacidade econômica do responsável. Excesso não demonstrado no 

caso concreto. 4) A boa-fé processual é presumida e, desse modo, para 

a caracterização da litigância de má-fé e consequente aplicação da 

sanção legal, faz-se necessária prova robusta e inconteste do intuito 

malicioso praticado pela parte. Nos autos, a parte requerente não se 

desincumbiu desse ônus. (Ap, 152344/2012, DES. ADILSON POLEGATO 

DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/10/2013, 

Data da publicação no DJE 21/10/2013 – Negritei) Restando patente a 

obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos 

causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexiste a 

necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que 

se pode extrair. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento de que o dano moral decorrente de negativação indevida 

prescinde de comprovação em Juízo, sendo in re ipsa. O quantum 

indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação 

do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade 

econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte 

vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados nesta ação declaratória de inexistência de débito com pedido 

de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por 

Bernadete Veronica da Motta Morais em face de Telefônica Brasil S.A, 

para: a) DECLARAR rescindido o contrato de prestação de serviços de 

telefonia móvel firmado entre as partes e quitada a obrigação de 

pagamento da autora para com a ré com relação às faturas do serviço de 

telefonia referentes aos meses 07/2016, 08/2016 e 09/2016, no valor total 

de R$ 3.899,97 (três mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e 

sete centavos); b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS em favor da autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). O valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362-STJ). Por consequência, confirmo a liminar 

deferida. Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011066-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELLA PIETRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GONZAGA WARMLING OAB - MT8560-O (ADVOGADO(A))

JOE ORTIZ ARANTES OAB - SP22052-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA AUGUSTA WARMLING OAB - MT21887-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011066-24.2018.8.11.0041 DESPACHO Acolho a 

justificativa de id. 15948237, eis que a ré foi citada e intimada para 

comparecer em audiência de conciliação com antecedência inferior à 

estabelecida no artigo 334, caput do CPC. Considerando que a presente 

ação foi ajuizada em abril de 2018 e visando que este feito tenha duração 

razoável, competindo as partes empreender esforços para que o 

processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação. Consigno que a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Portanto, 

velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, e 

considerando que já houve a citação, intime-se o réu para oferecimento de 

defesa, no prazo de quinze dias. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá, 25 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016085-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETALAS EMBELEZAMENTO EIRELI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a autora 

pretende o recebimento de valores relativos a cheque devolvido por 

ausência de provisão de fundos emitido por Elaine Rodrigues Brandão. 

Contudo, ajuizou a ação em face da pessoa jurídica Pétalas 

Embelezamento EIRELI. Assim, intime-se a autora para se manifestar 

acerca de possível ilegitimidade passiva, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 25 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017614-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACLEI ALMERINDO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017614-65.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017636-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA CONCEICAO GAETA CASSIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017636-26.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026441-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIMIRO DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026441-65.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038601-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA ARDAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038601-59.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035499-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HENRIQUE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GARCIA BUENO OAB - MT0020391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

CONSTRUTORA CINATRON LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035499-58.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031633-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY NAYARA ULHOA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031633-76.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030909-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MM IMPLANTES COMERCIAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA PAES MAIOLINO OAB - MT17622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030909-38.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034091-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034091-32.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034496-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034496-68.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016880-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR NOVAIS DO REGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016880-17.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016861-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LEANDRO DOURADO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016861-11.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020261-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DAVILA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020261-96.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para manifestar sobre a petição de ID 27497675, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034365-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIVALDO DE FREITAS CADIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034365-93.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035474-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO APARECIDO MARANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035474-45.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034437-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CHAVES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034437-80.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013689-90.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

TRANSCLAUMAR - TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013689-90.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013785-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013785-08.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por ANTONIO FARIAS em face de 

SEGURADORA LÍDER. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013820-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013820-65.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por LEONARDO COSTA DA SILVA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013855-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013855-25.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 
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CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013870-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILZA FELIZATI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013870-91.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013879-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ARRUDA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013879-53.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013889-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN VITORINO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013889-97.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por JONATHAN VITORINO GONCALVES 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos 

termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013915-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 132 de 804



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013915-95.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013934-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CASTRAVECHI MODESTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013934-04.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013941-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013941-93.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por ALEX FERREIRA DOS SANTOS em 

face de SEGURADORA LÍDER. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013956-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA EMELIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013956-62.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 
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Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013969-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEM DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013969-61.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007328-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO SACERDOTE DA CRUZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007328-28.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026568-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLADEMIR RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026568-03.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012973-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012973-63.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação regressiva de indenização securitária proposta por YASUDA 

MARITIMA SEGUROS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Diante da notória pandemia envolvendo 

o COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, 

instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se sabe ao certo quando a 

situação será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa 

de composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso 

permaneça a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o que retardará o andamento do processo. Além disso, a 

promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 
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processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025741-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI APARECIDA RAMALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025741-55.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030840-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO RESIDENCIAL KAYABI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUMERCINA MARIA DE LIMA EID (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030840-06.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026640-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE AZEVEDO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026640-53.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027214-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIDE DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

M. D. S. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027214-76.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027720-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY DE BRITO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027720-52.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026362-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FILLIPE ROCHA CORREIA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026362-52.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028124-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUEFERSSON RAIMUNDO DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028124-06.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035611-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035611-27.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030163-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030163-73.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025910-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELESTE DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025910-42.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028439-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CORREIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028439-34.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029238-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGUES DA SILVA DEMELLAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1029238-77.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037064-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037064-57.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040005-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040005-77.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037860-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ZANANDREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037860-48.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018230-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE GLAUCIA DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018230-06.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034304-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVA PEREIRA FAGUNDES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034304-38.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007228-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007228-39.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005968-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005968-24.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039016-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039016-71.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para requerer o que entende de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042169-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JAIDY TAVARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1042169-15.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 137 de 804



POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040265-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DE ALMEIDA FIUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040265-57.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040180-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX WILLIAM CUNHA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040180-08.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012322-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYNGTON PESSOA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012322-36.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para requerer o que entende de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034856-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034856-03.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 29093275, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000488-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMIL PEDROSO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000488-65.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030916-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030916-30.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029100-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KLEBER DE LIMA SACRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME KASCHNY BASTIAN OAB - SP266795 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1029100-13.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 
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controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029890-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1029890-94.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040434-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA CAMARGO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040434-44.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014056-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZEAS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014056-17.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014059-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TESSALIA HELENA MELLA ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VITOR ALVES MARTINS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014059-69.2020.8.11.0041 Vistos e etc. De início, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora, nos termos 

do art. 98 do CPC. Verifico que a pretensão inicial vem acompanhada de 

prova escrita sem eficácia de título executivo. Posto isto, nos termos do 

art. 701 do CPC, expeça-se mandado citatório e pagamento, com o prazo 

de quinze dias, nos termos do pedido inicial, e honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) do valor da causa, consignando que, caso o réu 

cumpra, ficará isento de custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu 

poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, haverá a conversão do mandado monitório em 

executivo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003810-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL SOARES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003810-59.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 
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processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003758-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003758-63.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044593-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALDO DUARTE FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DURANS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044593-30.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para requerer o que entender por direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021770-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY MARIANA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021770-33.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a autora para 

requerer o que entende de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044150-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXMILIANO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044150-79.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044828-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AIRES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044828-94.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043945-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TITOJORGIANO NUNES FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043945-50.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 
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POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004264-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO BRUNO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004264-73.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030892-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030892-02.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044687-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINI RODA MENCIA HERCULANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044687-75.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008858-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008858-67.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos moais c/c pedido de tutela antecipada 

em que o autor questiona o súbito aumento nas faturas de cobrança de 

consumo de sua Unidade Consumidora n. 6/2170579-9. Informa que 

habitualmente o consumo registrado não ultrapassa 40 Kw, sendo 

injustificadas as cobranças geradas em valores acima desse equivalente. 

Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar à ré que 

restabeleça o fornecimento do serviço para sua Unidade Consumidora. 

Meritoriamente, pugna pela condenação da ré ao pagamento de 

indenização a título de dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). A inicial foi recebida com a concessão da assistência judiciária 

gratuita, sendo a tutela de urgência indeferida (ID 12586615). Realizada 

audiência de conciliação, as partes não se compuseram (ID 14047756). Na 

contestação, a ré refuta os argumentos do autor, defendendo a 

legitimidade das cobranças (ID 14245064). O autor impugnou a 

contestação, onde alterou os pedidos iniciais e requereu a concessão de 

tutela de urgência para determinar o restabelecimento da energia elétrica 

em sua Unidade Consumidora, o cancelamento das faturas discutidas, 

bem como para obrigar a ré a expedir faturas dentro da média de consumo 

(40Kw) (ID 15693297). Intimados para especificação de provas, a ré 

requereu o julgamento antecipado do feito (ID 21852949). O autor pugnou 

pela produção de prova pericial (ID 21900666). É o breve relato. Decido. 

As partes estão devidamente representadas e, inexistindo preliminares a 

serem analisadas, declaro o feito saneado. Defiro a prova pericial 

requerida pelo autor, em consequência, nomeio como perito do juízo a 

empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e 

Perícia Ltda, especialista em perícias, com endereço sito à Avenida Isaac 

Póvoas, 586, sala 01-B, Bairro Centro Norte, nesta Capital, telefone (65) 

3322-9858. Intime-se o perito para aceitar a nomeação, apresentar a sua 

pretensão honoraria, currículo e contatos profissionais, em cinco dias, nos 

termos do art. 465, §2º do CPC. Como a perícia foi requerida pelo autor, o 

mesmo deverá custeá-la. Contudo, sendo beneficiário da justiça gratuita, o 

seu percentual será pago ao final, pela ré, se a ação for julgada 

procedente. Porém, o Estado deverá pagar a perícia, caso a ação seja 

julgada improcedente, nos termos do art.95 do CPC/15: “Art. 95. Cada 

parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, 

sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou 

rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas 

as partes. § 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo 

pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor 

correspondente. § 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem 

do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 

4º . § 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com 

recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor 

do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com 

recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito 

Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor 

será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua 

omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Apresentados os honorários, 

intimem-se as partes para ciência e manifestação em cinco dias. As 

partes, no prazo comum de quinze dias, poderão indicar assistentes 

técnicos (devendo informar telefone e e-mail para contato do respectivo 

assistente) e formular quesitos. A parte que formular quesito cuja 

resposta implique trabalho excessivamente oneroso deverá se 

responsabilizar pelo pagamento dos honorários correspondentes ao 

quesito, sob a pena de indeferimento. Após a concordância quanto aos 

honorários pericias, ou sua homologação pelo juízo, intime-se as partes 

para efetuar o pagamento, em cinco dias. Autorizo o pagamento de até 

cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início 

dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois 

de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. O 

perito deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 
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independentemente de termo de compromisso. Deve o perito, ainda, 

assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das 

diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias (art. 466, §2º 

do CPC.). O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 

dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar 

início aos trabalhos. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que 

no prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resulta-do, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos. Com relação ao pedido de antecipação de tutela 

formulado na impugnação, conforme consta nos autos, referido pleito já foi 

objeto de análise, sendo que mantenho a decisão de ID 12586615 pelos 

seus próprios fundamentos. Diante da alteração dos pedidos, conforme 

constou na impugnação à contestação, intime-se a ré para, querendo, se 

manifestar, nos termos do artigo 329, II do CPC. Intimem-se todos. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021852-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021852-64.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por Alessandro Ventura da Silva em face do Telefônica 

Brasil S.A (VIVO), objetivando a declaração de inexistência do débito que 

ensejou a negativação de seu nome, bem como indenização por danos 

morais, ao argumento de que teve seu nome indevidamente negativado por 

dívida decorrente de relação jurídica que desconhece. A inicial foi 

recebida com a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita ao autor (ID 9220733). Citada, a ré apresentou contestação (ID 

10255508), oportunidade em que requereu a improcedência dos pedidos 

iniciais. Realizada audiência de tentativa de conciliação, as partes não se 

compuseram (ID 10567281). O autor impugnou a contestação e informou 

possuir interesse na produção de prova pericial (ID 15824782). Intimados 

para especificação de provas, a ré pugnou pela produção de prova oral e 

apresentou contratos em nome do autor (ID 21482391). O autor se 

manifestou sobre os documentos apresentados e pugnou pela produção 

de prova pericial (ID 21561829). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. As partes estão devidamente representadas e, inexistindo 

preliminares a serem analisadas, declaro o feito saneado. A atividade 

exercida pela ré consiste em relação de consumo, sendo o autor 

consumidor final, circunstância esta que materializa a figura constante no 

artigo 2º do CDC, vejamos: “Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

(Grifo nosso). Já a ré, enquanto empresa que presta serviço, representa 

a figura do fornecedor de serviços definida pelo artigo 3º do CDC: “Art. 3º. 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços”. Por sua vez, o CDC define o serviço em seu 

artigo 3º, § 2º, nos seguintes termos: “§ 2º. Serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista”. Assim, tratando-se de 

relação consumerista, este processo será analisado sobre as regras do 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, inclusive com os benefícios da 

inversão do ônus da prova – Art. 6°, VIII do CDC. Defiro a prova pericial 

requerida pelo autor. Em consequência, nomeio como perito do Juízo o 

Sr.Thyago Jorge Machado, que deverá ser intimado na Rua General Irineu 

de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, telefone (65) 8112-2338, o 

qual deverá realizar a prova pericial grafotécnica requerida. Intime-se o 

perito para cumprir ao encargo, independentemente de termo de 

compromisso, nos termos do artigo 466 do Código de Processo Civil de 

2015, devendo desde já apresentar sua proposta de honorários. Como a 

perícia foi requerida pelo autor, o mesmo deverá custeá-la. Contudo, 

sendo beneficiário da justiça gratuita, o seu percentual será pago ao final, 

pela ré, se a ação for julgada procedente. Porém, o Estado deverá pagar a 

perícia, caso a ação seja julgada improcedente, nos termos do art.95 do 

CPC/15: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente 

técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que 

houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de 

ofício ou requerida por ambas as partes. § 1º O juiz poderá determinar que 

a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em 

juízo o valor correspondente. § 2º A quantia recolhida em depósito 

bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo 

com o art. 465, § 4º . § 3º Quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I 

- custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do 

Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, 

hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo 

ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Intimem-se 

as partes para indicarem assistentes técnicos e quesitos, caso queiram, 

conforme estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, do CPC/15, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após a apresentação da proposta, intimem-se as partes 

para que se manifestem. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega 

do laudo. Eventual necessidade de prova oral será analisada após a 

apresentação do laudo pericial. Intimem-se todos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012916-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DENIS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012916-16.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do 

indébito e indenização por danos morais com pedido de antecipação de 

tutela proposta por Airton Denis da Costa em desfavor de Banco BMG 

S.A, objetivando a declaração de inexistência dos contratos de 

empréstimo que ensejaram os descontos em sua folha de pagamento nos 

valores de R$ 19,27 R$ 14,88, bem como a devolução em dobro dos 

valores indevidamente descontados, além de indenização por danos 

extrapatrimoniais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Argumenta 

que ao constatar os descontos indevidos em sua folha de pagamento, 

entrou em contato com a ré, oportunidade em que lhe foram entregues os 

contratos n. 23538623 e n. 243533026. Contudo, defende que as 

assinaturas opostas nos documentos não são legítimas, eis que não 

contratou os referidos empréstimos. A decisão inaugural indeferiu a tutela 

de urgência, (ID 13239792). A audiência de conciliação restou infrutífera 

(ID 14724032). Citado, o réu ofertou defesa, refutando os argumentos do 

autor e pugnando pela improcedência dos pedidos (ID 14940694). O autor 

impugnou a contestação (ID 15695039). Instados a manifestar, o réu 

requereu prazo para juntada do contrato impugnado (ID 21415187). O 

autor pugnou pelo indeferimento do pedido do réu e não especificou 

provas a serem produzidas (ID 21500953). Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. As partes estão devidamente representadas e 

inexistem preliminares a serem apreciadas, razão pela qual, declaro o feito 

saneado e, em atenção ao disposto no art. 357, inc. II do CPC, fixo como 

ponto controvertido a falsidade da assinatura aposta nos contratos de 
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empréstimo apresentado junto à inicial. Este feito veio concluso para 

julgamento antecipado, contudo, verifico a necessidade da realização da 

prova pericial grafotécnica para que seja comprovada a autenticidade das 

assinaturas dos documentos que acompanham a peça inaugural. Nomeio 

como perito do Juízo THYAGO JORGE MACHADO, que deverá ser 

intimado na Rua General Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias 

II, telefone (65) 98112-2338, para realizar a perícia grafotécnica, 

responder aos quesitos que serão formulados pelas partes, informando 

tudo o mais que julgar necessário para o deslinde da causa. O perito 

cumprirá escrupulosamente o encargo independentemente de termo de 

compromisso, devendo apresentar o laudo trinta dias após o início dos 

trabalhos periciais. Faculto às partes a formulação de quesitos no prazo 

de cinco dias, oportunidade que poderão indicar assistente técnico. Com a 

formulação dos quesitos das partes, intime-se o expert para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que o 

pagamento dos seus honorários será feito ao final pelo réu, caso saia 

vencido, ou pelo Estado de Mato Grosso, na hipótese de a ação ser 

julgada improcedente. Após a aceitação ou recusa do perito e a 

apresentação de quesitos e indicação de assistente pelas partes, ou o 

decurso do prazo concedido, intime-se o perito para iniciar os trabalhos, 

cientificando as partes. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega 

do laudo Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044441-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1044441-16.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de reclamação por falha na prestação de serviços c/c indenização 

por danos morais e pedido liminar acautelatório proposta por Vanda 

Fernandes de Souza contra Banco Itaucard S/A, ambos qualificados e 

representados nos autos. Narra a autora que ao realizar uma compra, 

tomou conhecimento de que seu nome havia sido lançado nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito pela ré, por débito no valor de R$ 

5.113,30 (cinco mil cento e treze reais e trinta centavos). Afirma que 

desconhece a dívida que deu origem à inscrição restritiva. Diante disso, 

pugna pela a concessão da tutela antecipada de urgência para que a ré 

seja compelida a proceder à exclusão das anotações de restrição 

creditícia no seu nome perante o SPC e Serasa, sob pena de multa. No 

mérito, requer a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação da 

ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Intimada, a autora emendou a inicial (id. 

18010705). A inicial foi recebida, designada a audiência de conciliação e 

deferidos os pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de 

concessão da tutela antecipada (id. 22712548). Realizada a audiência, as 

partes não chegaram à autocomposição (id. 25792641). Citada, a ré 

ofertou contestação, em que defende a improcedência dos pedidos 

iniciais, sob o argumento de existência de relação jurídica firmada pela 

autora por meio da contratação de cartão de crédito desde 12/02/2010, 

bem como que a inscrição restritiva foi lançada em seu nome em razão do 

inadimplemento de uma fatura (id. 26513579). A autora impugnou a 

contestação (id. 28722810). É o relatório. Fundamento. Decido. Como visto 

do relatório, trata-se de ação de reclamação por falha na prestação de 

serviços c/c indenização por danos morais e pedido liminar acautelatório 

proposta por Vanda Fernandes de Souza contra Banco Itaucard S/A. O 

feito prescinde da produção de provas para prolação de sentença com 

mérito. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, conforme me 

permite o art. 355, inc. I, e artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 01/CNJ), do 

Código de Processo Civil. A relação existente entre as partes é de 

consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova 

previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Segundo consta dos autos, a autora 

foi impedida de obter crédito no mercado, em razão de restrições 

creditícias lançadas pela ré em seu nome, por débito no valor de R$ 

5.113,30 (cinco mil cento e treze reais e trinta centavos). Afirma que 

desconhece as cobranças e que a inscrição restritiva foi lançada de 

forma indevida. O extrato do Serasa que comprova a negativação foi 

acostado no id. as negativações está acostado no id. 17173600. Citada, a 

ré afirmou que a relação jurídica com a autora se deu por meio da 

contratação de cartão de crédito, e que a autora deixou de efetuar o 

pagamento de faturas vencidas. Para comprovar suas alegações, 

apresentou cópias de faturas em nome da autora. Em contrapartida, a 

autora afirma que nada deve a ré, e sustenta a inexistência de documento 

hábil a comprovar a origem do débito. Com efeito, em que pesem suas 

alegações, os documentos apresentadas com a contestação se revelam 

suficientes a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. 

Ademais, a autora sequer impugnou as faturas apresentadas. Ora, é 

cediço que apesar de a relação existente entre as partes ser 

flagrantemente de consumo e estar sujeita às regras dispostas no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive, cabendo a inversão do ônus da 

prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC; tal inversão não dispensa o 

autor do ônus de comprovar o seu direito. Pois apesar de a norma 

específica (CDC) prever a facilitação da defesa de seus direitos em razão 

da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é 

relativa e não a isenta do ônus previsto na norma geral (art. 373, inc. I, 

CPC), este in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito;” A jurisprudência tem decidido, 

reiteradamente, no sentido de que ao consumidor cabe a comprovação do 

fato constitutivo de seu direito. A exemplo, colaciono as ementas do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO AFASTADO - PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se pode 

entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de 

provar o fato constitutivo do seu direito, nem que a inversão do ônus da 

prova autorizada no CDC ocorra sempre de maneira automática nas 

relações de consumo. Em sendo assim, tendo o banco apresentado 

documentos suficientes que comprovam a existência da relação 

contratual, mantida a sentença de improcedência do pedido.” (Ap, 

32846/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 13/05/2014, Data da publicação no DJE 

20/05/2014 – Negritei) Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta ação de 

reclamação por falha na prestação de serviços c/c indenização por danos 

morais e pedido liminar acautelatório proposta por Vanda Fernandes de 

Souza contra Banco Itaucard S/A. Por consequência, revogo a liminar 

deferida no id. 22712548. Custas pela autora, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º 

do CPC). No entanto, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita fica 

suspensa a sua exigibilidade. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019165-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE MORAES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019165-51.2016.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela 
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ajuizada por Carlos Alexandre Moraes Nascimento em face de Oi S.A, 

ambos qualificados e representados nos autos. Narra o autor que seu 

nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, por 

dívida lançada pela ré, cuja origem afirma desconhecer, uma vez que 

jamais realizou qualquer contratação junto à ré, de forma que se afigura 

indevida a cobrança. Diante disso, requer a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 38.000,00 

(trinta e oito mil reais). A inicial foi recebida, concedidos ao autor os 

benefícios da assistência judiciária gratuita e designada a audiência de 

conciliação (id. 4576605). A tentativa de autocomposição em audiência 

restou frustrada em razão da ausência do autor (id. 5475300). Citada, a ré 

apresentou contestação, em que arguiu a preliminar de inépcia da petição 

inicial, em decorrência da ausência de apresentação de extrato que 

comprovasse a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos iniciais, sob o 

argumento de existência de relação jurídica entre as partes, eis que o 

autor era titular do terminal nº 65 34224219 desde 21/05/2015, cancelado 

por inadimplência em 27/04/2016, bem como do serviço de TV, por meio do 

contrato de nº 20167326, que esteve ativo de 03/06/2015 a 11/03/2016, 

motivo pelo qual seu nome foi regularmente inscrito nos cadastros 

restritivos de crédito (id. 5837069). Intimado, o autor deixou de impugnar a 

contestação (id. 17672264). Instadas a especificarem as provas a 

produzir, a ré requereu o julgamento antecipado da lide (id. 28963747), 

enquanto o autor nada manifestou (id. 29930980). É o relatório. 

Fundamento. Decido. Como visto do relatório, trata-se de ação de 

indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela 

ajuizada por Carlos Alexandre Moraes Nascimento em face de Oi S.A. A 

preliminar de inépcia da petição inicial não merece acolhimento, porquanto 

nãos e verifica dos autos quaisquer das hipóteses previstas nos incisos 

do § 1º, do artigo 330 do Código de Processo Civil. Não havendo pedido de 

produção de outras provas além das já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide conforme me permitem os artigos 355, inciso 

I e 12, §2º, inciso VII (Meta 02-CNJ), ambos do Código de Processo Civil. 

De início, consigno que a relação existente entre as partes é de consumo. 

Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no 

art. 6º, inc. VIII, do CDC. O autor afirma desconhecer a origem do débito 

que ensejou a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes do 

Serasa/SPC. Citada, a ré ofertou contestação defendendo a legitimidade 

da dívida, diante da existência de relação jurídica com o autor, ao 

argumento de que era titular do terminal nº 65 34224219 desde 

21/05/2015, cancelado por inadimplência em 27/04/2016, bem como do 

serviço de TV, por meio do contrato de nº 20167326, que esteve ativo de 

03/06/2015 a 11/03/2016, sendo que a negativação se deu em razão de 

inadimplemento. Para comprovar suas alegações, apresentou gravações 

telefônicas em que o autor reconhece a relação jurídica firmada, em 

decorrência da contratação de serviços de telefonia fixa e de TV por 

assinatura, bem como o inadimplemento dos débitos (id. 5848672). Pois 

bem! Em detida análise dos documentos apresentados pela ré, verifico que 

embora a autora alegue em sua inicial que desconhece a origem do débito, 

a relação jurídica entre as partes restou comprovada por meio das 

gravações apresentadas, que sequer foram impugnadas pelo autor. 

Portanto, tendo a ré demonstrado de forma satisfatória o fato 

desconstitutivo do direito do autor, a improcedência da ação se impõe, 

conforme entendimento da jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, que já decidiu: “APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C DANO MORAL - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NÃO 

DESCONSTITUÍDA - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE - 

ATO ILÍCITO VERIFICADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Negada pelo autor a contratação objeto da 

cobrança, é do réu o ônus de comprovar a sua existência. É ilícita o 

desconto em conta-corrente de parcelas de empréstimo consignado cuja 

contratação não se comprovou. Conforme a jurisprudência sumulada do 

STJ, é objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 

Caracteriza dano moral o desconto indevido em conta-corrente de 

parcelas de empréstimo consignado feito por falsário, sobretudo se a 

instituição financeira se recusa a cessá-los após determinação judicial. A 

indenização por danos morais não deve ser reduzida, se fixada em valor 

compatível com os critérios da razoabilidade. (Ap 17456/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 29/04/2016 Negritei)” 

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

IMPROCEDÊNCIA - OPERAÇÕES BANCÁRIAS - LIMITE DE CHEQUE 

ESPECIAL - DESCONTO DE TÍTULOS - CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO 

EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não 

evidenciada a conduta ilícita da instituição financeira, notadamente quando 

se desincumbiu do ônus a que alude o artigo 333, II, do Código de 

Processo Civil, não há falar em responsabilização por dano moral e 

material.” (Ap, 151880/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no 

DJE 31/03/2014 - Negritei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEMONSTRAÇÃO DE EMISSÃO DE 

CHEQUE PARA PAGAMENTO - ARGUMENTOS DESCONSTITUÍDOS PELO 

RÉU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - MEDIDA CAUTELAR – 

EXCLUSÃO DO NOME DO SERASA - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DAS 

AÇÕES MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Desconstruindo os fatos 

alegados pelo o autor ao comprovar a existência da dívida, imperiosa a 

improcedência da ação. O atendimento aos parâmetros disciplinados pelo 

art. 20, parágrafo 3º do CPC, impõe a manutenção do valor arbitrado pela 

sentença, não havendo razão que justifique a minoração do valor 

estipulado. Inexistindo prova sobre fumus boni iuris e o periculum in mora 

deve a medida cautelar ser julgada improcedente. (Ap, 27917/2013, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 25/02/2014, Data da publicação no DJE 11/03/2014- Negritei) 

Com efeito, apesar de a relação existente entre as partes ser 

flagrantemente de consumo e estar sujeita às regras dispostas no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive, cabendo a inversão do ônus da 

prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC; tal inversão não dispensa a 

autora do ônus de comprovar o seu direito. Pois apesar de a norma 

específica (CDC) prever a facilitação da defesa de seus direitos em razão 

da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é 

relativa e não a isenta do ônus previsto na norma geral (art. 373, inc. I, 

CPC), este in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito;” A jurisprudência tem decidido, 

reiteradamente, no sentido de que ao consumidor cabe a comprovação do 

fato constitutivo de seu direito. A exemplo, colaciono as ementas do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA 

– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – MUNICÍPIO DE TESOURO – ALEGAÇÃO DE 

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODA REGIÃO – ALEGAÇÃO DE 

PERECIMENTO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

ALEGADA INTERRUPÇÃO – PROTOCOLO QUE NÃO SE REFEREM AO 

PERÍODO DE INTERRUPÇÃO MENCIONADO NA INICIAL – REPORTAGEM 

QUE MENCIONA A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM OUTRA 

LOCALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERECIMENTO DE ALIMENTOS – 

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA 

DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das 

razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da 

pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 

9099/95.A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da 

parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições 

financeiras para pagamento das custas processuais. A prova dos fatos 

constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de 

comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade 

da relação processual.Não havendo comprovação da alegada interrupção 

dos serviços na residência da parte promovente, sendo o protocolo 

juntado relativo a data diversa da indicada e não havendo prova do 

perecimento de alimentos, deve a pretensão ser julgada improcedente, 

sobretudo quando a reportagem juntada relata a interrupção em localidade 

diversa.Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a 

improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.Sentença 

mantida.Recurso desprovido. (N.U 8010198-73.2017.8.11.0036, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019 - Negritei)” A partir dessas 

premissas, demonstrada a relação jurídica existente entre as partes, a 
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improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Posto isto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

improcedentes os pedidos ação de indenização por danos morais c/c 

pedido de antecipação de tutela ajuizada por Carlos Alexandre Moraes 

Nascimento em face de Oi S.A. Custas pela autora, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo a mesma beneficiária da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver 

alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009621-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009621-68.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27948962). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008368-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO SOUZA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008368-45.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença em que houve o pagamento da obrigação. O 

exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (ID 28145955). É o relatório. Decido. 

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC. Verifica-se nos autos que houve a satisfação da 

obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto 

o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se 

alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039083-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039083-36.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

NATUREZA CAUTELAR movida por JOAO PEDROSO DA SILVA em 

desfavor de Banco OLÉ CONSIGNADO, já qualificados nos autos. O feito 

teve regular tramitação. As partes se compuseram e apresentaram os 

termos do acordo para homologação (ID 29857074). Os autos vieram 

conclusos É o relatório. Decido. As partes estão devidamente 

representadas e seus advogados têm poderes para transigir. Tratando-se 

de direito disponível e estando as partes devidamente representadas, 

homologo o acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos 

termos do art. 487, III do CPC. Isento de custas (art. 90, § 3º do CPC). 

Honorários na forma pactuada. Diante da desistência do prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas legais. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026931-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026931-24.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de indenização c/c danos morais c/c liminar proposta por Silvia da 

Silva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Narra a 

inicial que a autora é consumidora dos serviços prestados pela ré, sendo 

possuidora da UC 6/210908-0 e, no mês de maio/2017, recebeu cobrança 

abusiva no valor de R$ 1.097,67, com vencimento para o dia 30/07/2017 e 

previsão de corte para 30/08/2017. Informa que a fatura se refere a 

recuperação de consumo. Contudo, discorda da cobrança, eis que não 

deu causa a qualquer irregularidade que pudesse ensejar o débito. Afirma 

o aparelho medidor encontra-se instalado do lado de fora de seu imóvel, 

sendo a ré responsável pela sua manutenção. Relata que efetuou 

reclamação junto à ré, porém, não obteve êxito em solucionar a situação, 

persistindo a cobrança indevida. Diante disso, postulou a concessão de 

antecipação de tutela para determinar que se abstenha de efetuar a 

suspensão do serviço de energia elétrica em sua unidade consumidora, 

bem como a suspensão da cobrança, sob pena de multa pecuniária. No 

mérito, requer seja declarada inexistente a fatura em discussão e a 

condenação da ré ao pagamento de indenização à título de danos morais, 

no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intimada, a autora promoveu 

a emenda da inicial (ID 10040351). O pedido de tutela antecipada foi 

deferido (ID 10687885). Realizada audiência de conciliação, as partes não 

se compuseram (ID 12057070). Citada, a ré apresentou contestação 

acompanhada de documentos (ID 12423970), requerendo a improcedência 

dos pedidos, ao argumento de que a cobrança no valor de R$ 1.097,67 

atribuída à autora é devida, eis que decorre de irregularidade no 

equipamento medidor. Afirma que vistoria na unidade consumidora da 

autora e detectou a existência de irregularidade, denominada desvio de 

energia na rede de baixa tensão, o que impedia o real registro do consumo 

utilizado. Defende que os procedimentos adotados para apuração da 

anormalidade se deram de forma regular. Alega que as faturas emitidas 

após o desfazimento da irregularidade aumentou. Com relação ao dano 

moral, informa que não há razão para o seu deferimento. A autora 
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impugnou a contestação (ID 15874342). Oportunizada a especificação de 

provas, a autora pugnou pela produção de prova oral (ID 21988486). A ré 

requereu o julgamento antecipado do feito (ID 22038735). É o relatório. 

Fundamento. Decido. Não vejo justificativas para deferir a produção de 

prova oral, eis que, no caso em tela, referida prova é irrelevante para o 

deslinde do feito. Ademais, o juiz é livre para deferir as provas que 

entende necessárias ao seu convencimento, nos termos do artigo 370 e 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Assim, indefiro o pedido de 

produção de prova oral formulado pela autora. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme me permite o art. 355, inc. I, e artigo 12, §2º, 

inciso VII (Meta 01/CNJ), do Código de Processo Civil. A relação existente 

entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras 

dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão 

do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Segundo consta 

dos autos, a autora recebeu cobrança no valor exorbitante de R$ 

1.097,67, referente a recuperação de consumo. Contudo, discorda da 

cobrança imputada. Citada, a ré ofertou contestação defendendo a 

legitimidade da dívida. Afirma que a fatura a referente impugnada se refere 

à recuperação de consumo em razão de irregularidade identificada como 

desvio de energia na rede de baixa tensão, detectada no aparelho medidor 

da Unidade Consumidora. Informa que os procedimentos adotados para 

apuração da anormalidade se deram de forma regular Para comprovar 

suas alegações apresentou cópia de carta ao cliente, demonstrativo de 

cálculo de recuperação de consumo, imagens da unidade consumidora da 

autora e Termo de Ocorrência de Inspeção. Em que pesem os documentos 

apresentados, verifico que Termo de Ocorrência (ID 12423991) não foi 

assinado pela autora, não havendo comprovação de que esta tomou 

ciência dos procedimentos adotados. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso tem o entendimento de que para que sejam declaradas 

legítimas cobranças oriundas de fraudes, é necessário que seja 

comprovado que ao consumidor foi oportunizado o contraditório e ampla 

defesa para apuração da irregularidade. Nesse sentido: “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

0005754-91.2015.8.11.0008APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., LUCIMARA DE ALMEIDA ARRUDA 

APELADO: LUCIMARA DE ALMEIDA ARRUDA, ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR 

DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO 

NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSOS NÃO PROVIDOS.A prova da irregularidade no medidor de 

energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e 

da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua 

ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. 

Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do 

procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o 

consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e 

personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do 

cotidiano. (N.U 0005754-91.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 

25/06/2019 - Negritei)” “EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

IRREGULARIDADE DE MEDIDOR – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA ELABORADA 

DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – CONSTATAÇÃO – 

COBRANÇA DE FATURA EXTRA DE CONSUMO – INADMISSIBILIDADE – 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – 

AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NULIDADE DO 

DÉBITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS 

– NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Afigura-se 

ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a 

alegação de realização de perícia e constatação de fraude no medidor, se 

esta foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não 

possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. Se 

constatado que o termo de ocorrência, a perícia e, ainda, a cobrança de 

fatura extraordinária de energia elétrica procedida pela concessionária 

apelante ofendem o direito básico do consumidor, conforme assegurado 

no artigo 6º, III, do CDC, imprescindível a manutenção da sentença 

recorrida, que declarada a inexigibilidade das citadas faturas. - Vencido 

em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários 

advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, 

após a prolação da sentença de piso. (N.U 0044246-87.2014.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019 - Negritei)” “PODER JUDICIÁRIO 

D E  M A T O  G R O S S O T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A 

0040671-37.2015.8.11.0041APELANTE: ALEX SANDRO ALVES DE 

SOUZA APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA 

– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO A RESPEITO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA 

– APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – 

COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO 

CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve 

ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e 

confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da 

declaração de inexistência do débito daí oriundo. Não é cabível a 

responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de 

apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada 

nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que 

supere os contratempos normais do cotidiano. A alteração substancial de 

parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os 

quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos 

proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (N.U 

0040671-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019 - 

Negritei)” Assim, considerando que não restou demonstrado nos autos a 

observância do contraditório e ampla defesa à autora para apuração da 

irregularidade, não há como imputar à consumidora o débito no valor de R$ 

1.097,67, o qual deve ser declarado inexistente. Ademais, conforme 

histórico apresentado pela autora (ID), mesmo após a constatação da 

suposta irregularidade e normalização da UC, o consumo permaneceu na 

mesma média, diversamente do que alegou a ré na contestação. Tal fato 

contribui para a demonstração de que possivelmente não há 

irregularidades na Unidade Consumidora da autora. Destaco que, mesmo 

oportunizada a produção de provas, a ré não requereu a realização de 

perícia no aparelho medidor, pugnando pelo julgamento antecipado do 

feito, não se desincumbindo de seu ônus probante (art. 373, II, CPC/2015 e 

art. 6º, inc. VIII, do CDC). Assim, tendo a autora demonstrado os fatos 

constitutivos de seu direito, a procedência do pedido de declaração de 

inexistência do débito impugnado é medida que se impõe. Com relação a 

condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano 

extrapatrimonial, não vislumbro a sua ocorrência, eis que, no caso 

concreto, não houve conduta capaz de ensejar dano moral, seja a 

suspensão indevida dos serviços ou a ocorrência de negativação 

indevida. No sentido de que a mera cobrança indevida por si só não 

enseja reparação por dano moral, é o recente entendimento: “Recurso 

Inominado:1001740-33.2018.8.11.0011 – PJE – JAOrigem:JUIZADO 

E S P E C I A L  C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L 

D'OESTERecorrente(s):TELEFONICA BRASIL S.A.Recorrido(s):DAIANA 

APARECIDA PEREIRAJuiz Relator:Dra. Patrícia CeniData do 

Julgamento:02/07/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – DANO MORAL ARBITRADO NO VALOR DE R$6.000,00(seis 

mil reais) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTENCIA DE NEGATIVAÇÃO 

– MERA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente os 

pedidos formulados na inicial. Aduz a Recorrente que as cobranças 

realizadas são lícitas, posto que, a Autora possui mais de uma conta em 

seu nome, bem como esta deixou de adimplir com suas obrigações. 

Ausência de débitos inadimplidos, cobrança indevida certificada, 

entretanto, inexiste negativação, tampouco protesto em nome da parte 

Autora, sendo assim, dano moral não configurado. Sentença que merece 

reforma, para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se 

inalterada no que tange a inexigibilidade dos débitos e contratação de 
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supostas contas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença 

r e f o r m a d a  p a r a  j u l g a r  o  f e i t o  i m p r o c e d e n t e .  ( N . U 

1001740-33.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 

0 5 / 0 7 / 2 0 1 9  –  N e g r i t e i ) ”  “ R e c u r s o  I n o m i n a d o 

nº.:1007364-73.2018.811.0040 – LT - PJEOrigem:Juizado Especial Cível e 

Criminal de SorrisoRecorrente(s):JOSE DE RIBAMAR COSTA 

TERTULIANORecorrido(s):BANCO BRADESCO S/AJuíza Relatora:DRA. 

PATRÍCIA CENIData do Julgamento:18/06/2019 EMENTARECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – 

SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE AUTORA 

– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA – AUSENCIA 

DE DANO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c 

pedido de danos morais. Em análise dos autos, verifica-se que restou 

demonstrado a ocorrência de cobranças por débitos não contratados, no 

importe de R$ 11.144,94 (onze mi, cento e quarenta e quatro reais e 

noventa e quatro centavos), de forma que tal débito deve ser considerado 

indevido. No tocante ao dano moral, tenho que este não restou 

configurado, mormente quando a mera cobrança, por si só, não gera 

dever de indenizar.Com efeito, denota-se que a parte autora não fez 

prova de dano extrapatrimonial, tampouco que teve seu nome negativado 

em razão dos débitos aqui discutidos, não caracterizando, assim, o dano 

moral. Sentença mantida.Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1007364-73.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019 - Negritei)” “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS 

ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 

– NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS 

INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação 

do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor 

exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. 

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a 

título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”. Não havendo 

comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi 

interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, 

inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil 

não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão 

das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo ante”. 

Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano moral. 

Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019 - Negritei)” “EMENTA:RECURSO 

CÍVEL INOMINADO – RECLAMATÓRIA CÍVEL – ENERGIA – COBRANÇA 

INDEVIDA DE FATURA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO 

ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A mera cobrança 

indevida de serviço de energia, por si só, não é suficiente para ensejar 

indenização por dano moral. Transtornos e contratempos que o homem 

sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são 

suscetíveis de reparação civil. (N.U 8010321-02.2016.8.11.0038, TURMA 

RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 11/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019 - Negritei)” Posto 

isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OS 

PEDIDOS para confirmar a liminar de ID 10687885 e DECLARAR a 

inexigibilidade do débito cobrado pela ré no valor de R$ 1.097,67, vencido 

em 30/07/2017. Como a autora decaiu de parte mínima, custas e despesas 

processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% do valor da causa, nos termos dos artigos 

82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1038174-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO NEVES (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA LOPES PINTO (REU)

IONE CAPISTRANO PINTO RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038174-91.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de despejo movida por LUIS ANTONIO NEVES e CID IMOVEIS 

EIRELI - EPP em desfavor de ELLEN CRISTINA LOPES PINTO e IONE 

CAPISTRANO PINTO RIBEIRO, já qualificados nos autos. O feito teve 

regular tramitação. As partes se compuseram durante a audiência de 

conciliação (ID 28815275). Os autos vieram conclusos É o relatório. 

Decido. As partes estão devidamente representadas e seus advogados 

têm poderes para transigir. Tratando-se de direito disponível e estando as 

partes devidamente representadas, homologo o acordo para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. 

Isento de custas (art. 90, § 3º do CPC). Honorários na forma pactuada. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038706-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILHIAM VIEIRA DO CARMO 01151214124 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELA CRISTINA DO CARMO CALABRIA OAB - MT22621/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038706-65.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de não fazer 

c/c indenização por danos morais c/c pedido de liminar movida por 

MARILUCE PINHEIRO DA SILVA em desfavor de WILHIAM VIEIRA DO 

CARMO 01151214124, já qualificados nos autos. As partes se 

compuseram durante a audiência de conciliação (ID 30332435). Os autos 

vieram conclusos É o relatório. Decido. As partes estão devidamente 

representadas e seus advogados têm poderes para transigir. Tratando-se 

de direito disponível e estando as partes devidamente representadas, 

homologo o acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos 

termos do art. 487, III, b do CPC. Isento de custas (art. 90, § 3º do CPC). 

Honorários na forma pactuada. Diante da desistência do prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas legais. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006626-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A F BORGES EIRELI - ME (EMBARGANTE)

VALERIA CAMARA ALENCAR (EMBARGANTE)

ALANCARMO FERREIRA BORGES (EMBARGANTE)

ALANCELMO FERREIRA BORGES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WORLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1006626-14.2020.8.11.0041. Vistos e etc. Os 

embargantes manifestaram pela desistência dos presentes embargos à 

execução, ante a homologação do acordo entabulado no feito executivo. 

Não há informações de que a embargada tenha sido citada. Desta feita, 

com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da 

ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas 

pelos embargantes. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1056361-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA SCHURMANN PARDAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA PEREIRA DA SILVA SVERSUTI (REU)

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1056361-50.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de despejo movida por WALQUIRIA SCHURMANN PARDAL em 

desfavor de MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO e REGINA PEREIRA DA 

SILVA SVERSUTI, já qualificados nos autos. O feito teve regular 

tramitação. As partes se compuseram e apresentaram os termos do 

acordo para homologação (ID 29896373). Os autos vieram conclusos É o 

relatório. Decido. As partes estão devidamente representadas e seus 

advogados têm poderes para transigir. Tratando-se de direito disponível e 

estando as partes devidamente representadas, homologo o acordo para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, 

b do CPC. Isento de custas (art. 90, § 3º do CPC). Honorários na forma 

pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000291-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA JOTA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000291-47.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de título extrajudicial proposta por MRV PRIME XIX 

INCORPORACOES SPE LTDA em desfavor de AMANDA JOTA TEIXEIRA, já 

qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As partes se 

compuseram e apresentaram os termos do acordo para homologação (ID 

16966098). Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido. As partes 

informaram que entabularam acordo extrajudicial, colacionando nos autos 

para homologação. Apesar de a parte executada não estar representada 

por um advogado nos autos, não verifico no acordo entabulado nenhum 

vício que impeça a homologação. Em atenção ao princípio da cooperação 

constante no artigo 6º do CPC/15, a homologação do acordo é à medida 

que se impõe, independentemente da existência de procuração do patrono 

nos autos. Isso porque, o artigo 104 do CC, dispõe ser necessário para a 

validação do negócio jurídico “agente capaz, objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei”, nada 

mencionando acerca da imprescindibilidade da representação do 

causídico. Nos termos da recente jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. PARTE SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS. Nos 

termos do artigo 104 do Código Civil, a homologação de acordo, que versa 

sobre direito patrimonial disponível, firmado entre agentes capazes, não 

depende da representação das partes por advogado, impondo-se ao Juízo 

de origem proceder ao exame do pedido de homologação. Precedentes 

desta Corte. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70074890385, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

28/09/2017- grifei) APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE CONDOMÍNIO - 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO - 

PRESCINDIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. O acordo 

extrajudicial envolvendo apenas direitos patrimoniais, celebrado entre 

pessoas capazes, uma vez que atenda a todos os requisitos de validade 

e não esteja inquinado de vício de vontade, enquadra-se na esfera de 

disponibilidade das partes, prescindindo da presença de advogado para 

que seja considerado eficaz e válido, não existindo óbice legal à sua 

homologação judicial. (TJ-MG - AC: 10024112761143001 MG, Relator: João 

Cancio, Data de Julgamento: 28/05/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2013 - grifei) Assim, tratando-se de 

direito disponível, HOMOLOGO O ACORDO PARA QUE SURTA SEUS 

JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o processo nos termos 

do artigo 487, III, "b" do Código de Processo Civil. Custas e honorários na 

forma pactuada. Com a homologação do acordo, este poderá ser 

executado como título judicial, em caso de descumprimento. Assim, 

desnecessária a suspensão. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040145-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLENIS SANTOS MARTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040145-14.2019.8.11.0041 SENTENÇA GLENIS 

SANTOS MARTIN propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 17 de março de 2019, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a 

exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo, adequação do valor da 

causa. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o 

qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por GLENIS 

SANTOS MARTIN em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 
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seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A seguradora ré alegou a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento 

administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos diversos 

documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, impôs 

obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do valor da causa, eis que 

em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro esquerdo computada em 50% (ID 28680280). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 

50% de 25% corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por GLENIS SANTOS MARTIN em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043709-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHA BATISTA FLORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1043709-98.2019.8.11.0041 SENTENÇA ANTONINHA 

BATISTA FLORIANO propôs ação de cobrança de diferença de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 01 de fevereiro de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse 

de agir pelo pagamento realizado na esfera administrativa. No mérito, 

defende a improcedência do pedido de revisão do pagamento 

administrativo ante o pagamento proporcional ao dano corporal e sustenta 

a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ANTONINHA 

BATISTA FLORIANO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de carência da 

ação pela falta de interesse de agir, sob argumento de que já realizou o 

pagamento da indenização ao autor administrativamente, uma vez que o 

adimplemento parcial do seguro não obsta o pleito judicial do complemento 

do valor Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão na estrutura crânio 

facial computada em 50% (ID 29502131). Neste caso, para lesão de 

órgãos e estruturas crânio-faciais o percentual é de 100%. Dessa forma, 

50% de 100% corresponde a 50%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade da lesão. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 50% do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 
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cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. No caso, a autora recebeu administrativamente a quantia de R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). Portanto, abatendo a quantia 

recebida, a autora faz jus, ainda, ao recebimento de R$ 5.400,00 (cinco mil 

e quatrocentos reais) referente ao sinistro ocorrido em 01/02/2018. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Quanto ao pedido de 

incidência de juros e correção monetária sobre os valores pagos 

administrativamente, o art. 5º da Lei Lei 6.194/1974 dispõe que: "Art . 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. [...] 

§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não 

cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação 

pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial 

regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios 

fixados na regulamentação específica de seguro privado." Nesse sentido, 

já está consolidado na jurisprudência pátria que a correção monetária 

sobre a indenização do seguro obrigatório DPVAT somente é devida em 

caso de desrespeito ao prazo legal de 30 (trinta) dias para o pagamento 

administrativo, tendo como termo inicial a data de entrega dos documentos 

exigidos. 81385970 - AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS 

E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DPVAT. Insurgência que se restringe à 

correção monetária sobre quitação realizada na via administrativa. Súmula 

n. 580 do c. STJ determinando evento danoso como termo a quo da 

atualização. Entendimento limitado às hipóteses de pagamento 

administrativo intempestivo ou a menor. Recentes precedentes do c. STJ 

nesse sentido. Adimplemento nos autos dentro do lapso legal. Correção 

monetária inaplicável à espécie. Demanda totalmente improcedente. 

Encargos. Sucumbenciais pelo requerente, observada gratuidade. Apelo 

provido. (TJSP; AC 1010894-22.2017.8.26.0196; Ac. 13235857; Franca; 

Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Casconi; 

Julg. 20/01/2020; DJESP 24/01/2020; Pág. 3835) 67183832 - APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório (DPVAT). Pedido de 

incidência de correção monetária sobre a indenização securitária paga 

administrativamente. Parcial procedência na origem. Recurso da parte ré. 

Pretenso afastamento da condenação ao pagamento de correção 

monetária sobre a indenização quitada administrativamente. Acolhimento. 

Interpretação da Súmula nº 580 do Superior Tribunal de Justiça de acordo 

com o precedente reiteradamente aplicado. Incidência de correção 

monetária desde o evento danoso restrita aos casos em que a seguradora 

não realizou o pagamento administrativo no prazo legal. Ademais, 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema nesse sentido. 

Retificação da Súmula nº 47 deste tribunal pelo grupo de câmaras de 

direito civil, adequando-a ao entendimento da corte superior. Elementos 

probatórios aptos a comprovar que o pagamento foi realizado 

tempestivamente. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus 

sucumbenciais. Recurso conhecido e provido. (TJSC; AC 

0300908-23.2015.8.24.0031; Indaial; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. 

Des. Rubens Schulz; DJSC 19/12/2019; Pag. 333) In casu, a parte autora 

sofreu um acidente automobilístico em 01/02/2018 e, em virtude do 

acidente, protocolou o prévio requerimento administrativo na data de 

07/12/2018. De posse de todos os documentos exigidos, a seguradora 

designou perícia médica que foi conclusiva ao afirmar a invalidez 

permanente da parte autora, tendo o pagamento administrativo sido 

efetivamente realizado em 14/12/2018. Dessa forma, desde o protocolo do 

requerimento administrativo em 07/12/2018 até o efetivo pagamento em 

14/12/2018, facilmente se conclui que não houve decurso de prazo 

superior a 30 dias, de modo que o pagamento realizado pela seguradora 

administrativamente deve ser considerado tempestivo. Destarte, 

considerando que a atualização monetária somente é devida nos casos 

em que o pagamento administrativo ocorre após o prazo legal, e não tendo 

sido demonstrada a inobservância deste prazo pela seguradora, que 

realizou o pagamento tempestivamente, não há como reconhecer a 

incidência de correção monetária sobre o valor da indenização. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ANTONINHA 

BATISTA FLORIANO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 5.400,00 

(cinco mil e quatrocentos reais), devidamente corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046241-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON ANTUNES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1046241-45.2019.8.11.0041 SENTENÇA EDENILSON 

ANTUNES SILVA propôs ação de cobrança de diferença de benefício do 

seguro obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 26 de dezembro de 2018, o 

que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a 

exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo 

passivo da demanda. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por EDENILSON ANTUNES SILVA em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da demanda ao argumento de ilegitimidade 

processual, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Inexistindo preliminares a serem 

analisadas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 
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das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no ombro direito 

computada em 75% (ID 29530799). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% 

corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. No caso, o autor sustenta ter recebido a 

importância de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) administrativamente. Portanto, abatendo a quantia 

recebida o autor faz jus, ainda, ao recebimento de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) referente ao sinistro 

ocorrido em 26/12/2018. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de 

mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros 

de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por EDENILSON 

ANTUNES SILVA em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

850,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046387-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SANTOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1046387-86.2019.8.11.0041 SENTENÇA GUSTAVO 

SANTOS BORGES propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 02 de agosto de 2018, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial na Central de 

Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as preliminares de falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por GUSTAVO SANTOS 

BORGES em face de SEGURADORA LÍDER. Preliminares A preliminar de 

falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. A alegação de que não constam nos autos informações sobre o 

veículo envolvido no sinistro não merece prosperar, haja vista o 

entendimento do E. TJMT de que "A AUSÊNCIA de DADOS, na petição 

inicial, acerca do VEÍCULO envolvido no acidente de trânsito não 

caracteriza prejuízo à defesa da seguradora ré, mormente para averiguar 

se houve ou não o recolhimento do seguro DPVAT, uma vez que a falta de 

pagamento do prêmio relativo ao seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). (N.U 

0018306-23.2014.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

06/06/2016)". De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela parte 

autora é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que 

fora lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, 

inclusive, descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios 

da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no tornozelo esquerdo computada em 10% (ID 29549066). Em que 

pese ter manifestado discordância quanto ao laudo pericial elaborado 

perante a Central de Conciliação, o autor não impugnou especificamente o 

laudo, deixando de arguir a existência de pontos controversos e requerer 

os esclarecimentos que reputava pertinentes. Tal laudo se mostra 

suficiente para comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, eis 

que é conclusivo quanto a existência da alegada invalidez. Neste caso, 

para a perda de mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 10% de 25% corresponde a 2,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 2,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 337,50 (trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Quanto ao pedido de reembolso de despesas de assistência 

médica e suplementares, o autor juntou apenas um recibo fiscal, que foi 

emitido 1 ano e 1 mês depois do acidente narrado, de forma que o recibo 

acostado não guarda qualquer contemporaneidade com o acidente 

sofrido. Portanto, seu indeferimento se impõe. Posto isto, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução 

de mérito os pedidos da ação proposta por GUSTAVO SANTOS BORGES 

em face de SEGURADORA LÍDER, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 
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devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

850,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011137-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE MONTEIRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1011137-26.2018.8.11.0041. Vistos. A parte autora 

postulou a desistência da ação (ID 28920445 ). Intimada para se 

manifestar quanto ao pedido de desistência, a requerida permaneceu 

silente (ID 29934883). Com essas considerações, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa (art.85, 

§ 2º do CPC). No entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, 

a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015105-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE SCHUMACHER (AUTOR(A))

KEYLA CHRISTINA ALMEIDA PORTELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015105-64.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por ALEXANDRE JOSE SCHUMACHER 

e KEYLA CHRISTINA ALMEIDA PORTELA contra PGD EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME, ambos qualificados na inicial. A inicial veio 

instruída com diversos documentos. O pedido de justiça gratuita foi 

indeferido (ID 28072771). Intimada para recolhimento das custas iniciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao 

chamado judicial. (ID 30258310) Os autos me vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. A parte autora devidamente intimada, deixou 

de recolher as custas judiciais. Diante da ausência de recolhimento das 

custas e da não comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 

485, IV do CPC/15. Honorários indevidos, eis que a presente ação sequer 

chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA Nº 01/2020

O Doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito da Sexta Vara Cível desta 

Comarca de Cuiabá - MT, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

que classificou como pandemia a prolifeação da doença causada pelo 

COVID-19 -Novo Coronavírus, e as disposições estabelecidas nas 

Portarias Conjuntas n. 247/2020, de 16 de março de 2020, e 249/2020, 

ambas da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso:

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer que, enquanto vigorar a situação de anormalidade 

tratada nos atos administrativos mencionados, os atendimentos aos 

Advogados, Membros do Ministério Público e Defensores Públicos, no 

Gabinete e na Secretaria Judicial da Sexta Vara Cível da Capital, serão 

realizados durante o horário de expediente, por e-mail funcional.

I) Em se tratando de ato da Secretaria Judicial, pelo e-mail: 

cba.6civel@tjmt.jus.br.

II) Em se tratando de ato do Gabinete, pelo e-mail: jones.dias@tjmt.jus.br.

Art. 2° - As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria, por meio de mensagem eletrônica 

a ser enviada para o e-mail acima.

Art. 3° - Determinar o encaminhamento de cópia desta portaria à OAB/MT, 

Seccional em Cuiabá-MT, OAB/MT, Subseção em Várzea Grande/MT, à 

Promotoria de Justiça de Cuiabá e à Defensoria Pública.

Publique-se. Remeta-se cópia desta portaria à Corregedoria-Geral da 

Justiça e à Ouvidoria para conhecimento.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021936-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

LUCINEIA DA SILVA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, ouça-se o 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014858-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES AZEVEDO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Considerando que a parte requerida depositou voluntariamente a valor da 

condenação, intime-se a parte autora para se manifestar, bem como 

indicar os dados bancários, no prazo de 15 (quinze). Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039362-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERNANDES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, querendo, apresente 

impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016782-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANILDO NUNES HURTADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, querendo, apresente 

impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016896-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RYHAN JUNIOR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VARDMIR PEIXOTO PINTO OAB - 002.206.381-10 (REPRESENTANTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, querendo, apresente 

impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006302-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

JOSILMA DE SOUZA NUNES OAB - 997.980.931-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 25 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013349-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADY GLEISON KAROL FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042312-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044408-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINO CHAGAS DE MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002759-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA ALVES DE SOUZA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 
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05 (cinco) dias. Cuiabá, 25 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028015-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS IGLESIAS FILHO (AUTOR(A))

HELEN CORREA ESTEVES IGLESIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGO ESTEVES IGLESIAS (REU)

ARIANY OLIVEIRA FALCAO IGLESIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITA ROSALINA PEREIRA OAB - MT3380-O (ADVOGADO(A))

Hitler Pullig Filho OAB - MT11529-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 25 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028015-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS IGLESIAS FILHO (AUTOR(A))

HELEN CORREA ESTEVES IGLESIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGO ESTEVES IGLESIAS (REU)

ARIANY OLIVEIRA FALCAO IGLESIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITA ROSALINA PEREIRA OAB - MT3380-O (ADVOGADO(A))

Hitler Pullig Filho OAB - MT11529-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 25 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025075-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE AGUIAR LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomarem 

ciência acerca da redesignação da perícia a ser realizada em 02 de junho 

de 2020 às 14:30h no endereço situado a Av. das Flores 843, sala 11, 1º 

andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), Email: flavioperito@gmail.com 

Telefones 3025 3060 e 99223 7073.. Cuiabá, 25 de março de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025075-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE AGUIAR LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomarem 

ciência acerca da redesignação da perícia a ser realizada em 02 de junho 

de 2020 às 14:30h no endereço situado a Av. das Flores 843, sala 11, 1º 

andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), Email: flavioperito@gmail.com 

Telefones 3025 3060 e 99223 7073.. Cuiabá, 25 de março de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051536-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANCELMO CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 25 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015920-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observa-se que as notas fiscais trazidas pelo autor (id n. 

2606640), estão inelegíveis, impossibilitando assim a análise da correlação 

dos gastos com o tratamento médico narrado. Sendo assim, intime-se o 

autor para sanar o vício apontado, em 15 (quinze) dias. Após, voltem os 

autos conclusos para sentença.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015920-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012645-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNO VINICIUS SOARES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE acerca do 

agendamento da perícia a ser realizada no dia 27 de abril de 2020 a partir 

13:00, no consultório do perito, Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá - MT.. Cuiabá, 26 de 

março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012645-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SOARES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE acerca do 

agendamento da perícia a ser realizada no dia 27 de abril de 2020 a partir 

13:00, no consultório do perito, Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá - MT.. Cuiabá, 26 de 

março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010885-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO (EXEQUENTE)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALMIR BORCHERS (EXECUTADO)

ANGELICA VERISSIMO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

 

Depois de cumprido o mandado de penhora e avaliação de 9.000 sacas de 

arroz em cascas de 60 kg cada, equivalente a 540 toneladas em espécie 

Cambará – longo fino, de propriedade do executado José Valmir Borchers, 

que foi nomeado como depositário do bem, conforme auto de penhora e 

depósito, a executada Angélica Veríssimo Alves manifesta nos autos 

alegando ser indevida a penhora, tendo em vista que o executado ainda 

não havia sido citado e refuta o bloqueio de valores realizado nos autos, 

alegando que os montantes são irrisórios diante da dívida exequenda. 

Alega, ainda, que o pedido formulado anteriormente nesse sentido, em Id. 

27319129, não foi apreciado, culminado na determinação Id. 29049435, 

que efetivou a penhora. Em petição Id. 29797067, os exequentes 

defendem a eficácia da penhora, enfatizando que, segundo a norma 

inserta no art. 830, §§ 1º e 3º, do CPC, “Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução” e “Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de 

termo.” A jurisprudência tem compreendido que “a prévia tentativa de 

citação do executado é requisito para o arresto executivo” ((STJ-2ª T., 

REsp 1.407.723, Min Eliana Calmon, j. 21.11.13, DJ 29.11.13), o que foi 

observado nos autos, como bem descrito pelas partes. Colhe-se dos 

autos que, de fato, não houve prévia citação do executado, apenas de 

sua esposa, de modo que, embora a tentativa de citação dê ensejo ao 

arresto de que fala o art. 830 do CPC, o que se determinou e cumpriu foi a 

penhora, ante o entendimento equivocado deste juízo, induzido pela parte 

exequente, de que ambos os executados haviam sido citados. De 

qualquer forma, tomando-se a penhora como arresto, de modo a 

assegurar o prazo legal para aperfeiçoamento da constrição judicial e 

pagamento pelos executados, não os prejudicando, pois, é de se ver que 

o próprio devedor foi nomeado como depositário do bem em 20.2.2020, 

dando-se, portanto, por citado, suprindo-se, assim, o prazo previsto no § 

1º, do art. 830 do CPC, e garantindo aos executados o prazo para 

pagamento. Apesar disso, até a presente data não houve quitação da 

dívida pelo executado, tampouco pela codevedora citada, não se 

visualizando óbice ao prosseguimento da execução, observando-se os 

trâmites legais[1]. Desta feita, não se visualizando indício de irregularidade 

ou de nulidade processual e, por outro lado, considerando que o pedido 

dos exequentes de remoção das sacas de arroz para a empresa 

Agro-Norte já foi cumprido, conforme certidão Id. 29496498, determino 

seja intimada a parte exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Sobre o bloqueio de valores, nenhuma 

providência deve ser adotada, vez que já houve imediato desbloqueio tão 

logo obtida resposta do Sistema Bacenjud, que constatou tratar de saldos 

irrisórios, conforme recibo Id. 26907834. Intimem-se. Cumpra-se. [1] “Na 

execução movida em face de vários coodevedores, não há aguardar a 

citação de todos os executados para que a execução tenha 

desenvolvimento.” (RSTJ 66/443).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010885-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO (EXEQUENTE)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALMIR BORCHERS (EXECUTADO)

ANGELICA VERISSIMO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

 

Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031869-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MARCIA DIAS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte Autora através de seu 

patrono, para manifestar acerca do não comparecimento na perícia 

designada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029603-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para informar o retorno do processo do 

Tribunal de Justiça, intimando as partes, via DJE, para que requeiram o que 
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entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de março 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005670-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para informar o retorno do processo do 

Tribunal de Justiça, intimando as partes, via DJE, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de março 

de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002731-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FROES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029295-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PESSOA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da condenação, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004623-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015263-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY ALVES DE SOUZA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

informo o retorno do processo do Tribunal de Justiça e IMPULSIONO o 

presente feito, intimando as partes, via DJE, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de março 

de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005583-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA DE ARAUJO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORIA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(LITISCONSORTES)

JOAO ROBERTO BRUCEZE (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes 

pleiteados (art. 98, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013780-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

R. B. D. F. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 
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sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011853-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SANTOS CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008386-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOAH MELO DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, 

avaliação e depósito deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação da executada e a segunda com o objetivo 

de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja 

quitado no prazo legal (03 dias). Citada que seja a executada, o meirinho 

juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, quando começará a 

correr o prazo dos embargos. Não efetuado o pagamento no prazo legal 

(03 dias), munido da segunda via dos mandados, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a executada. Se não forem localizados da penhora, o 

meirinho certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

o Juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências. No 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária 

será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para 

o pagamento em questão (§ 1º, art. 827, CPC). Caso a executada queira 

embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, 

esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo 

(art. 919, caput, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013807-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F.M. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

A F.M. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sustenta sua hipossuficiência financeira para custear as custas 

judiciais de ingresso, contudo, não anexou aos autos qualquer documento 

nesse sentido. O deferimento do benefício da assistência judiciária à 

pessoa jurídica é de caráter especialíssimo, impondo cabal demonstração 

de sua total finalidade e assistencial com prova contábil de não contar com 

recursos disponíveis para com as despesas e custas judiciais, bem como 

de honorários advocatícios. Assim, determino seja intimada a requerente 

para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, nos termos do § 2º, do art. 99, do Código de 

Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

e/ou cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se e intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013901-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORINA BORCK DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento 

das custas e das despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013552-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNE FERNANDO MARCUS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 
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que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013566-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON HENRIQUE SALOMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013560-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ANDREY DA SILVA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013659-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 
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revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013672-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILEUSA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013854-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALVES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013727-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ELIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 
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(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013778-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MENDES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013814-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO JOSE DA SILVA BRUM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013783-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE SOUZA TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013942-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013949-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013921-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MAURICIO DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013955-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OJASTO FIRMINO PIRES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 
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advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013958-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013881-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR CORTES DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032371-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001936-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ROCHA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 20.7.2020, que será realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 
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desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Quanto ao 

pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte requerente, 

postergo a apreciação para o momento posterior à apresentação de 

resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes 

pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000255-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AGOSTINHO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para manifestar nos 

autos referente ao depósito efetuado pela requerida, no prazo legal, caso 

concorde, apresentar os dados bancários para que seja expedido o 

alvará. Cuiabá, 26 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008241-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 13 de julho de 2020, às 9h30min, que será realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 7 (art. 334, CPC), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003023-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORI EDSON DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Com fulcro no art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 13 de julho de 2020, às 10h, a 

ser realizada na Central de Conciliação, na sala 7. Cite-se a parte 

requerida dos termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se 

na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Conste do 

mandado a advertência de que a ausência injustificada à audiência, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (§ 8º, art. 334, 

CPC). As partes deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (§ 9º, art. 334). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006534-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE IBANEZ DE MENDONCA NETO OAB - SP163506 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (REU)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

comprovante de diligência do oficial de justiça para cumprimento do 

mandado conforme requerido. Cuiabá, 26 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041092-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041198-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044056-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DIAS GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAO RIBEIRO NETO (AUTOR(A))

PAULA MARINA DE SOUZA (AUTOR(A))

IVANILDE NUNES DA SILVA PAULA (AUTOR(A))

MARIA MACHADO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049883-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039338-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE ARAUJO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039066-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar acerca dos embargos de declaração opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044003-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTE RODRIGUES DE LARA (AUTOR(A))

ALCINDO ROMAO DAS NEVES (AUTOR(A))

PEDRO GALLEGO (AUTOR(A))

VIVIANE CARLA GAMA (AUTOR(A))

NADIR DA COSTA NEVES (AUTOR(A))

LUIZ CARMELO FLORES (AUTOR(A))

UGNEY NUNES COSTA (AUTOR(A))

RAILDES DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

LUCIELENA RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044003-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTE RODRIGUES DE LARA (AUTOR(A))

ALCINDO ROMAO DAS NEVES (AUTOR(A))

PEDRO GALLEGO (AUTOR(A))

VIVIANE CARLA GAMA (AUTOR(A))

NADIR DA COSTA NEVES (AUTOR(A))
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LUIZ CARMELO FLORES (AUTOR(A))

UGNEY NUNES COSTA (AUTOR(A))

RAILDES DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

LUCIELENA RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044003-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTE RODRIGUES DE LARA (AUTOR(A))

ALCINDO ROMAO DAS NEVES (AUTOR(A))

PEDRO GALLEGO (AUTOR(A))

VIVIANE CARLA GAMA (AUTOR(A))

NADIR DA COSTA NEVES (AUTOR(A))

LUIZ CARMELO FLORES (AUTOR(A))

UGNEY NUNES COSTA (AUTOR(A))

RAILDES DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

LUCIELENA RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044003-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTE RODRIGUES DE LARA (AUTOR(A))

ALCINDO ROMAO DAS NEVES (AUTOR(A))

PEDRO GALLEGO (AUTOR(A))

VIVIANE CARLA GAMA (AUTOR(A))

NADIR DA COSTA NEVES (AUTOR(A))

LUIZ CARMELO FLORES (AUTOR(A))

UGNEY NUNES COSTA (AUTOR(A))

RAILDES DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

LUCIELENA RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044003-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTE RODRIGUES DE LARA (AUTOR(A))

ALCINDO ROMAO DAS NEVES (AUTOR(A))

PEDRO GALLEGO (AUTOR(A))

VIVIANE CARLA GAMA (AUTOR(A))

NADIR DA COSTA NEVES (AUTOR(A))

LUIZ CARMELO FLORES (AUTOR(A))

UGNEY NUNES COSTA (AUTOR(A))

RAILDES DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

LUCIELENA RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044003-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTE RODRIGUES DE LARA (AUTOR(A))

ALCINDO ROMAO DAS NEVES (AUTOR(A))

PEDRO GALLEGO (AUTOR(A))

VIVIANE CARLA GAMA (AUTOR(A))

NADIR DA COSTA NEVES (AUTOR(A))

LUIZ CARMELO FLORES (AUTOR(A))

UGNEY NUNES COSTA (AUTOR(A))

RAILDES DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

LUCIELENA RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)
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BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044003-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTE RODRIGUES DE LARA (AUTOR(A))

ALCINDO ROMAO DAS NEVES (AUTOR(A))

PEDRO GALLEGO (AUTOR(A))

VIVIANE CARLA GAMA (AUTOR(A))

NADIR DA COSTA NEVES (AUTOR(A))

LUIZ CARMELO FLORES (AUTOR(A))

UGNEY NUNES COSTA (AUTOR(A))

RAILDES DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

LUCIELENA RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044003-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTE RODRIGUES DE LARA (AUTOR(A))

ALCINDO ROMAO DAS NEVES (AUTOR(A))

PEDRO GALLEGO (AUTOR(A))

VIVIANE CARLA GAMA (AUTOR(A))

NADIR DA COSTA NEVES (AUTOR(A))

LUIZ CARMELO FLORES (AUTOR(A))

UGNEY NUNES COSTA (AUTOR(A))

RAILDES DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

LUCIELENA RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044003-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTE RODRIGUES DE LARA (AUTOR(A))

ALCINDO ROMAO DAS NEVES (AUTOR(A))

PEDRO GALLEGO (AUTOR(A))

VIVIANE CARLA GAMA (AUTOR(A))

NADIR DA COSTA NEVES (AUTOR(A))

LUIZ CARMELO FLORES (AUTOR(A))

UGNEY NUNES COSTA (AUTOR(A))

RAILDES DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

LUCIELENA RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042348-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041619-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VAZ DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043296-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BRUNA MENDES LOPES (AUTOR(A))

ACETILDES RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

SONIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

LAERCIO COSTA SANTOS (AUTOR(A))

LUCINETE VAZ CARDOSO (AUTOR(A))

ROSINEIDE FERNANDES SANTOS (AUTOR(A))

NATALINO OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

CLOVIS GONCALO LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

CARMELITA PEREIRA SOBRINHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043296-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BRUNA MENDES LOPES (AUTOR(A))

ACETILDES RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

SONIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

LAERCIO COSTA SANTOS (AUTOR(A))

LUCINETE VAZ CARDOSO (AUTOR(A))

ROSINEIDE FERNANDES SANTOS (AUTOR(A))

NATALINO OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

CLOVIS GONCALO LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

CARMELITA PEREIRA SOBRINHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043296-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BRUNA MENDES LOPES (AUTOR(A))

ACETILDES RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

SONIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

LAERCIO COSTA SANTOS (AUTOR(A))

LUCINETE VAZ CARDOSO (AUTOR(A))

ROSINEIDE FERNANDES SANTOS (AUTOR(A))

NATALINO OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

CLOVIS GONCALO LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

CARMELITA PEREIRA SOBRINHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043296-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BRUNA MENDES LOPES (AUTOR(A))

ACETILDES RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

SONIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

LAERCIO COSTA SANTOS (AUTOR(A))

LUCINETE VAZ CARDOSO (AUTOR(A))

ROSINEIDE FERNANDES SANTOS (AUTOR(A))

NATALINO OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

CLOVIS GONCALO LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

CARMELITA PEREIRA SOBRINHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043296-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BRUNA MENDES LOPES (AUTOR(A))

ACETILDES RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

SONIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

LAERCIO COSTA SANTOS (AUTOR(A))

LUCINETE VAZ CARDOSO (AUTOR(A))

ROSINEIDE FERNANDES SANTOS (AUTOR(A))

NATALINO OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

CLOVIS GONCALO LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

CARMELITA PEREIRA SOBRINHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043296-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BRUNA MENDES LOPES (AUTOR(A))

ACETILDES RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

SONIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

LAERCIO COSTA SANTOS (AUTOR(A))

LUCINETE VAZ CARDOSO (AUTOR(A))

ROSINEIDE FERNANDES SANTOS (AUTOR(A))

NATALINO OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

CLOVIS GONCALO LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

CARMELITA PEREIRA SOBRINHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043296-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BRUNA MENDES LOPES (AUTOR(A))

ACETILDES RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

SONIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

LAERCIO COSTA SANTOS (AUTOR(A))

LUCINETE VAZ CARDOSO (AUTOR(A))

ROSINEIDE FERNANDES SANTOS (AUTOR(A))

NATALINO OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

CLOVIS GONCALO LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

CARMELITA PEREIRA SOBRINHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043296-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BRUNA MENDES LOPES (AUTOR(A))

ACETILDES RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

SONIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

LAERCIO COSTA SANTOS (AUTOR(A))

LUCINETE VAZ CARDOSO (AUTOR(A))

ROSINEIDE FERNANDES SANTOS (AUTOR(A))

NATALINO OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

CLOVIS GONCALO LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

CARMELITA PEREIRA SOBRINHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043296-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BRUNA MENDES LOPES (AUTOR(A))

ACETILDES RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

SONIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

LAERCIO COSTA SANTOS (AUTOR(A))

LUCINETE VAZ CARDOSO (AUTOR(A))

ROSINEIDE FERNANDES SANTOS (AUTOR(A))

NATALINO OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

CLOVIS GONCALO LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

CARMELITA PEREIRA SOBRINHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043296-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BRUNA MENDES LOPES (AUTOR(A))

ACETILDES RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

SONIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

LAERCIO COSTA SANTOS (AUTOR(A))

LUCINETE VAZ CARDOSO (AUTOR(A))

ROSINEIDE FERNANDES SANTOS (AUTOR(A))

NATALINO OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

CLOVIS GONCALO LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

CARMELITA PEREIRA SOBRINHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021075-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCITY TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos a 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado. Cuiabá, 26 

de março de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041423-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDE MALACO VIOLADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO OAB - MT11980-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON LUIZ ZATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020489-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON JOSE DE CAMPOS CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037670-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABERI BRAZ PARREIRA NETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008378-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME MESQUITA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015067-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Remeta-se ao substituto legal, em virtude de minha suspeição.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021406-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO NERIS FELICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023788-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE RIBEIRO DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009486-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 14.7.2020, às 8h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Quanto ao 

pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte requerente, 

postergo a apreciação para o momento posterior à apresentação de 

resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054880-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA WIEGAND HELLWIG OAB - RS116965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFFER DE OLIVEIRA LIMA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 14.7.2020, às 8h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Quanto ao 

pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte requerente, 

postergo a apreciação para o momento posterior à apresentação de 

resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042311-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ALVES PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000208-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049703-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027928-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA HERMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 
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apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043921-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALFREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023597-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSO ATIVO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

comprovante de diligência do oficial de justiça para cumprimento do 

mandado. Cuiabá, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049283-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CUSTODIA DA COSTA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026013-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DA SILVA CALDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041996-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNETY ANDERSON SOUZA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000946-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUNELLI TEXTIL NORDESTE LTDA (EXEQUENTE)

LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN RODOLFO WACKERHAGEN OAB - SC15271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RITA DA SILVA MODAS - ME (EXECUTADO)

ANA LUZINETE DE MIRANDA (EXECUTADO)

JULIO CESAR PEREIRA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora para juntar nos autos o 

comprovante de diligência para cumprimento do mandado. Cuiabá, 26 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000946-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUNELLI TEXTIL NORDESTE LTDA (EXEQUENTE)

LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN RODOLFO WACKERHAGEN OAB - SC15271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RITA DA SILVA MODAS - ME (EXECUTADO)

ANA LUZINETE DE MIRANDA (EXECUTADO)

JULIO CESAR PEREIRA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora para juntar nos autos o 

comprovante de diligência para cumprimento do mandado. Cuiabá, 26 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021215-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE JESUS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação dos advogados das partes para se manifestarem 

referente a perícia médica juntada nos autos, no prazo de 15(quinze) dias. 

Cuiabá, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021215-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE JESUS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação dos advogados das partes para se manifestarem 

referente a perícia médica juntada nos autos, no prazo de 15(quinze) dias. 

Cuiabá, 26 de março de 2020.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010043-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER VITORIA MUNIZ BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 26 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 842450 Nr: 46517-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, 

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 6.660, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:OAB/MT 8.571

 (...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de 

Cobrança (46517-06.2013.811.0041 – código 842450) proposta pela Sul 

América Companhia de Seguro Saúde em face das empresas Bimetal 

Indústria Metalúrgica Ltda e Mavi Engenharia e Construções Ltda, a fim de 

condenar as rés, em solidariedade, ao pagamento do valor de R$ 

303.834,61 (trezentos e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e 

sessenta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com 

fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional, mais as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, considerando a importância e o valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Por outro lado, julgo 

improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória c/c Rescisão 

Contratual e Perdas e Danos (38705-44.2012.811.0041 – código 784875) 

proposta por Bimetal Indústria Metalúrgica Ltda e Mavi Engenharia e 

Construções Ltda em face da Sul América Companhia de Seguro Saúde e 

condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, considerando a importância e o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Declaro extintos os 

processos com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil e determino seja cada um dos processos em apenso 

instruído com uma via desta sentença.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 923325 Nr: 45413-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME GONÇALO DE ARRUDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDAO 

DE SA - OAB:13749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4.671/MT

 (...) Ante o exposto, acolho parcialmente os Embargos Monitórios, a fim de 

declarar a nulidade da nota promissória objeto da demanda e reconhecer, 

por outro lado, o valor incontroverso do crédito reclamado pelo 

requerente/embargado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), aos quais 

deve ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e da 

correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão da nota 

promissória (5.12.2009). Condeno o requente/embargado, como litigante 

de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, a pagar multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor corrigido da causa, assim como as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerido/embargante, ou 

seja, sobre a diferença entre o valor pleiteado na ação monitória e o valor 

incontroverso, ambos devidamente atualizados a contar da data da 

emissão da nota promissória, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, 

considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, além do 

trabalho profissional executado. Declaro, por sentença, extinto o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1041738 Nr: 42422-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DUTRA VARGAS - 

OAB:30.802-A/GO, MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - 

OAB:18625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLY LAURA FERREIRA 

DO CARMO COSTA - OAB:24034/O, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4.695/MT, MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - OAB:17652/MT, 

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO - OAB:18720/O, SIMONE 

GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11.350

 (...).Ante todo o exposto, julgo inteiramente procedente o pedido 

formulado na Ação de Cobrança de Honorários pela Gecont Assessoria 

Contábil Ltda – ME em face da União Avícola Agroindustrial Ltda, a fim de 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 778.674,23 

(setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e 

vinte e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice 

INPC/IBGE e dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 

18.2.2013 até a data do efetivo pagamento, mais despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, considerando a importância da causa e o tempo e zelo 

profissionais, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Declaro, por fim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1084849 Nr: 3752-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR QUEIROZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta contra a SDB 

Comércio de Alimentos Ltda, a fim de condenar a ré ao pagamento de 

danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação, e da correção monetária pelo INPC, a contar desta 

sentença.Condeno, por outro lado, a parte autora pela postura de litigância 

de má-fé prevista no art. 80, III, do CPC, a pagar multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa e a arcar com os honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

considerando a natureza e a importância da causa; bem como com todas 

as despesas processuais, aplicando, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, 
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da lei adjetiva. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1084851 Nr: 3753-97.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEIA FLAVIA ALVEZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta contra a SDB 

Comércio de Alimentos Ltda, a fim de condenar a ré ao pagamento de 

danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação, e da correção monetária pelo INPC, a contar desta 

sentença.Condeno, por outro lado, a parte autora pela postura de litigância 

de má-fé prevista no art. 80, III, do CPC, a pagar multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa e a arcar com os honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

considerando a natureza e a importância da causa; bem como com todas 

as despesas processuais, aplicando, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, 

da lei adjetiva. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1084852 Nr: 3754-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO QUEIROZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta contra a SDB 

Comércio de Alimentos Ltda, a fim de condenar a ré ao pagamento de 

danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação, e da correção monetária pelo INPC, a contar desta 

sentença.Condeno, por outro lado, a parte autora pela postura de litigância 

de má-fé prevista no art. 80, III, do CPC, a pagar multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa e a arcar com os honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

considerando a natureza e a importância da causa; bem como com todas 

as despesas processuais, aplicando, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, 

da lei adjetiva. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1084858 Nr: 3757-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta contra a SDB 

Comércio de Alimentos Ltda, a fim de condenar a ré ao pagamento de 

danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação, e da correção monetária pelo INPC, a contar desta 

sentença.Condeno, por outro lado, a parte autora pela postura de litigância 

de má-fé prevista no art. 80, III, do CPC, a pagar multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa e a arcar com os honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

considerando a natureza e a importância da causa; bem como com todas 

as despesas processuais, aplicando, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, 

da lei adjetiva. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 776971 Nr: 30306-26.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO FERREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA EXATA LTDA ME, LUIZ 

FERNANDO M. DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 Julgo procedente a lide secundária, com fundamento no art. 129, caput, 

do Código de Processo Civil, a fim de condenar o réu Luiz Fernando 

Marques de Freitas a pagar à denunciante Autoescola Exata Ltda – ME os 

valores impostos na condenação por danos materiais e morais, assim 

como as despesas processuais e os honorários advocatícios da lide 

secundária, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 

85, § 8º, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo 

de atuação profissional e a natureza da causa, sobrestando, contudo, a 

exigibilidade da obrigação, por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC, 

que cuida da condição suspensiva conferida ao beneficiário da gratuidade 

da justiça, que ora defiro ao denunciado, vez que hipossuficiente, tanto 

que defendido pela ilustrada Defensoria Pública.Declaro, por 

consequência, extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 784875 Nr: 38705-44.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:10.613/MT, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:OAB/MT 6.660, MARCONDES RAI 

NOVACK - OAB:OAB/MT 8.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 (...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de 

Cobrança (46517-06.2013.811.0041 – código 842450) proposta pela Sul 

América Companhia de Seguro Saúde em face das empresas Bimetal 

Indústria Metalúrgica Ltda e Mavi Engenharia e Construções Ltda, a fim de 

condenar as rés, em solidariedade, ao pagamento do valor de R$ 

303.834,61 (trezentos e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e 

sessenta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com 

fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional, mais as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, considerando a importância e o valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Por outro lado, julgo 

improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória c/c Rescisão 
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Contratual e Perdas e Danos (38705-44.2012.811.0041 – código 784875) 

proposta por Bimetal Indústria Metalúrgica Ltda e Mavi Engenharia e 

Construções Ltda em face da Sul América Companhia de Seguro Saúde e 

condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, considerando a importância e o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Declaro extintos os 

processos com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil e determino seja cada um dos processos em apenso 

instruído com uma via desta sentença.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1142996 Nr: 28703-73.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA, THAYZ 

QUINTILHANO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN 

- OAB:9.299/MT, GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - OAB:9299

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por Tatiane 

Carla Gomes de Castro em face de Elis Regina Rodrigues Moreira, a fim de 

confirmar a tutela provisória de urgência; bem como de arbitrar honorários 

advocatícios no percentual de 12,5% sobre os bens destinados ao 

herdeiro Olício Quintilhano de Oliveira, que couberem, por representação, 

exclusivamente à ré Thaiz Quintilhano Moreira, com fundamento na 

cláusula V do contrato de honorários advocatícios, conforme o valor do 

ITCD dos imóveis ou do preço pago por eventual venda, a se apurar em 

liquidação de sentença, mais juros e correção monetária a contar da 

referida sentença; e de arbitrar honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre 491 hectares (416 hectares do imóvel da matrícula 

5.449 e 75 hectares do imóvel das matrículas 339, 1.311 e 3.116), 

considerando o valor de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais por hectare, pelos 

serviços prestados em relação a esses bens imóveis, a serem pagos 

pelas rés.Condeno as rés, ainda, ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, que deverão ser fixados 

quando da liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, III, do Código de 

Processo Civil, suspendendo, contudo, a exigibilidade dessa obrigação, 

com fundamento no art. 98, § 3º, da lei adjetiva.Declaro, por 

consequência, extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

ouça-se a parte autora. P. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014858-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES AZEVEDO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 14 

de dezembro de 2017, às 09:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Por fim, sendo a autora portadora de deficiência 

decorrente acidente de trânsito, defiro a Prioridade de tramitação do 

processo, conforme preconiza o art.1º, inciso III, do Provimento nº 

26/2008, da Corregedoria Geral de Justiça. Proceda-se a identificação 

conforme determinação da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008172-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANY OLIVEIRA FALCAO IGLESIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 13 de julho de 2020, às 9h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - sala 7 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 

dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033375-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE ALENCAR SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI OAB - MT19332-O 

(ADVOGADO(A))

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA OAB - 997.944.207-78 (REPRESENTANTE)

CARLOS NATANIEL WANZELER OAB - 003.287.887-75 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

MARIA LUIZA DE ALENCAR SOUZA, pessoa física devidamente 

qualificada nos autos, propôs Liquidação Pelo Procedimento Comum em 

face da YMPACTUS COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado 

devidamente qualificada nos autos, alegando, em síntese, depois de 

pleitear a gratuidade da justiça, que pagou um total aproximado de R$ 

30.495,00 à demandada, a fim de adquirir 10 (seis) Kits Acentral Family, 

sem houve retorno de nenhuma das contas. Alega que no dia 16 de 

setembro de 2015 foi prolatada sentença nos autos da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que julgou parcialmente procedente o 

pedido do Ministério Público do Estado do Acre, declarando a nulidade dos 
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contratos firmados e determinando o estabelecimento das partes 

contratantes ao estado anterior, aos danos extra patrimoniais e dentre 

outras condenações, a restituição dos valores despendidos pelos 

divulgadores que não obtiveram lucro com o negócio. Afirma que o 

registro de sua adesão à rede Telexfree ocorreu 15 dias antes do 

bloqueio judicial da executada, ocorrido em 17.6.2013, de modo que deve 

ser integralmente restituído, no montante atualizado de R$ 60.263,58. 

Houve o deferimento da gratuidade da justiça e a determinação de 

intimação da ré para apresentar contestação sobre o requerimento de 

liquidação de sentença no prazo legal previsto no art. 511 do Código de 

Processo Civil. A empresa ré foi devidamente citada por correio e não 

contestou. A parte autora pugna pela habilitação do crédito, com vistas ao 

ressarcimento do valor, conforme previsto no item “A”, da sentença. É o 

relatório. Decido. Infere-se do sucinto relatório e se confere nos autos que 

a determinação judicial foi a de liquidação pelo procedimento comum, 

previsto no art. 511 da lei adjetiva, e que a citação da ré se deu em 

conformidade com o disposto no art. 246, I, do Código de Processo Civil, 

ou seja, pelo correio, de modo que se mostra legal e regular o ato, apto, 

assim, a gerar seus efeitos. Verifica-se nos autos que, embora 

devidamente citada, a empresa ré não apresentou contestação no prazo 

legal, impondo-se o reconhecimento da revelia com os efeitos dela 

decorrentes, previstos no art. 344 c/c art. 345 do Código de Processo 

Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.” Verifica-se 

não haver nos autos pluralidade de réus, nem se tratar aqui de direitos 

indisponíveis. A petição inicial está acompanhada de documentação que 

atesta o vínculo alegado pela parte autora, consistente em comprovantes 

de pagamentos bancários por meio de boletos à parte ré, em ocasiões e 

de valores distintos, num total de 10 (dez), numa demonstração inequívoca 

da verossimilhança dos fatos narrados, restando claro o preenchimento 

dos demais requisitos previstos nos incisos III e IV do art. 345 do CPC, de 

modo a se concluir não se estar aqui diante das situações que afastam a 

aplicação do art. 344 da lei adjetiva. Sendo assim, devem operar aqui os 

efeitos da revelia previstos no art. 344, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora, notadamente a de que houve 

aquisição das 10 (dez) contas AdCentral Family, por meio da operação de 

movimentação interna do sistema da ré, depois de pago o valor total de R$ 

30.495,00. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que diversos 

documentos, que não são produzidos ou armazenados exclusivamente no 

site da empresa acionada, podem servir para instrumentalizar a prova 

inicial mínima, necessária ao reconhecimento do vínculo entre as partes, a 

exemplo de respostas de e-mail da empresa, comprovantes de 

pagamentos de boletos relativos à aquisição de back offices, telas de 

sistema que confirmem a ativação desses back offices, extratos e 

documentos bancários que comprovem o recebimento de valores 

provenientes da empresa executada, entre outros (REsp 1.769.279-AC, 

Min. Raul Araújo, 3.12.2019). Nesse mesmo sentido vem decidindo o 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação 

de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). 

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos alinhados na exordial. (destaquei – N.U 

1003662-41.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL 

COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – 

INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o 

deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a 

comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito 

alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do CPC 

condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia 

demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a 

existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso. III - 

Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do 

Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos 

alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de 

Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada. (N.U 

1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Conclui-se, assim, 

devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do 

art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de 

credorada parte ré pelos valores por ela recebidos quando da aquisição 

de contas AdCentral Family, todos anteriores 18 de junho de 2013, data de 

suspensão judicial das atividades da empresa ré, no total de R$ 30.495,00, 

que devem ser atualizados a partir do efetivo pagamento desse valor, 

acrescido de juros legais desde a citação, ou seja, desde 8 de março de 

2018 (Id 12104075), nos termos do art. 231, I, do CPC, que é a data da 

juntada do AR aos autos, visto não ser possível identificar a data exata 

contida no aviso de recebimento, com base no título judicial, consistente na 

sentença proferida nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Rio Branco-AC, amplamente divulgada no site do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Ante o exposto, julgo procedente a 

liquidação de sentença, a fim de declarar líquida a condenação imposta 

nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC) em prol da parte autora no valor de R$ 30.495,00 (trinta mil, 

quatrocentos e noventa e cinco reais), que devem ser atualizados desde 

a data dos pagamentos por ela efetuados até o efetivo pagamento do 

crédito pela ré, acrescidos de juros legais desde a citação, conforme 

demonstrativo discriminado a ser apresentado pela parte autora, em 

cumprimento ao disposto no art. 524 do Código de Processo Civil, 

observando-se o rito previsto nos artigos 523 e seguintes do diploma legal 

citado. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais, 

deixando de fixar honorários advocatícios em virtude da ausência de 

contencioso. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028211-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

CRISLAINE SILVA FERREIRA, pessoa física devidamente qualificada nos 

autos, propôs Cumprimento de Sentença em face da YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente 

qualificada nos autos, alegando, em síntese, depois de pleitear a 

gratuidade da justiça, que em 1.6.2013 pagou, em dinheiro, por meio de 

outro divulgador, um total aproximado de R$ 3.286,25 à demandada, a fim 

de adquirir Kit Acentral Family, sem que houvesse retorno. Alega que no 

dia 18.6.2013 as atividades da demandada foram suspensas, por decisão 

l im inar ,  p ro fe r ida  na  Ação Caute la r  P repara tó r ia  n . 

0005669-76.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC, de modo que seu acesso ao sistema durou 

apenas 16 dias. Esclarece que o pagamento se deu por meio de 

movimentação interna do próprio sistema da requerida e, por isso, não 

possui comprovante, mas que o seu registro se deu no login criisferreira. 
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Enfatiza que o investimento ocorreu antes da suspensão judicial acima 

descrita, sendo que logo após, o Ministério Público ajuizou ação civil 

pública, que culminou na sentença que declarou nulos todos os contratos 

firmados e determinando o estabelecimento das partes contratantes ao 

estado anterior, aos danos extra patrimoniais e dentre outras 

condenações, a restituição dos valores despendidos pelos divulgadores 

que não obtiveram lucro com o negócio, de modo que faz jus ao 

ressarcimento do valor atualizado de R$ 6.394,72. Houve o deferimento da 

gratuidade da justiça e a determinação de intimação da ré para apresentar 

contestação sobre o requerimento de liquidação de sentença no prazo 

legal previsto no art. 511 do Código de Processo Civil. A empresa ré foi 

devidamente citada por correio e não contestou. A parte autora pugna 

pela inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito; 

pelo bloqueio de valores, via Bacenjud, bem como de veículos e bens, via 

Renajud e Infojud, além da intimação para indicação de bens passíveis de 

penhora. É o relatório. Decido. Infere-se do sucinto relatório e se confere 

nos autos que a determinação judicial foi a de liquidação pelo 

procedimento comum, previsto no art. 511 da lei adjetiva, e que a citação 

da ré se deu em conformidade com o disposto no art. 246, I, do Código de 

Processo Civil, ou seja, pelo correio, de modo que se mostra legal e 

regular o ato, apto, assim, a gerar seus efeitos. Verifica-se nos autos que, 

embora devidamente citada, a empresa ré não apresentou contestação no 

prazo legal, impondo-se o reconhecimento da revelia com os efeitos dela 

decorrentes, previstos no art. 344 c/c art. 345 do Código de Processo 

Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.” Verifica-se 

não haver nos autos pluralidade de réus, nem se tratar aqui de direitos 

indisponíveis. A petição inicial está acompanhada de documentação que 

atesta o vínculo alegado pela parte autora, consistente em print de telas de 

seu cadastro como divulgadora, por meio do login criisferreira (Id. 

9806708), numa demonstração inequívoca da verossimilhança dos fatos 

narrados, restando claro o preenchimento dos demais requisitos previstos 

nos incisos III e IV do art. 345 do CPC, de modo a se concluir não se estar 

aqui diante das situações que afastam a aplicação do art. 344 da lei 

adjetiva. Sendo assim, devem operar aqui os efeitos da revelia previstos 

no art. 344, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela autora, notadamente a de que houve adesão à conta Family. O 

egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que diversos documentos, 

que não são produzidos ou armazenados exclusivamente no site da 

empresa acionada, podem servir para instrumentalizar a prova inicial 

mínima, necessária ao reconhecimento do vínculo entre as partes, a 

exemplo de respostas de e-mail da empresa, comprovantes de 

pagamentos de boletos relativos à aquisição de back offices, telas de 

sistema que confirmem a ativação desses back offices, extratos e 

documentos bancários que comprovem o recebimento de valores 

provenientes da empresa executada, entre outros (REsp 1.769.279-AC, 

Min. Raul Araújo, 3.12.2019). Nesse mesmo sentido vem decidindo o 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação 

de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). 

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos alinhados na exordial. (destaquei – N.U 

1003662-41.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL 

COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – 

INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o 

deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a 

comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito 

alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do CPC 

condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia 

demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a 

existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso. III - 

Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do 

Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos 

alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de 

Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada. (N.U 

1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Conclui-se, assim, 

devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do 

art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de 

credorada parte ré pelo valor por ela recebido quando da aquisição de 

conta AdCentral Family, anterior a 18 de junho de 2013, data de 

suspensão judicial das atividades da empresa ré, no valor de R$ 3.286,25, 

que deve ser atualizado a partir do efetivo pagamento, acrescido de juros 

legais desde a citação, ou seja, desde 15.12.2017 (Id 11691648), nos 

termos do art. 231, I, do CPC, com base no título judicial, consistente na 

sentença proferida nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Rio Branco-AC, amplamente divulgada no site do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Ante o exposto, julgo procedente a 

liquidação de sentença, a fim de declarar líquida a condenação imposta 

nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC) em prol da parte autora no valor de R$ 3.286,25 (três mil, 

duzentos e oitenta e seis reais e vinte cinco centavos), que deve ser 

atualizado desde a data do pagamento por ela efetuado até o efetivo 

pagamento do crédito pela ré, acrescido de juros legais desde a citação, 

conforme demonstrativo discriminado a ser apresentado pela parte autora, 

em cumprimento ao disposto no art. 524 do Código de Processo Civil, 

observando-se o rito previsto nos artigos 523 e seguintes do diploma legal 

citado. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais, 

deixando de fixar honorários advocatícios em virtude da ausência de 

contencioso. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1025928-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BENEDITO HARDMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

GILSON BENEDITO HARDMAN, pessoa física devidamente qualificada nos 

autos, propôs Liquidação de Sentença pelo Rito Comum em face da 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado 

devidamente qualificada nos autos e de CARLOS NATANIEL WANZELER, 

também qualificado, alegando, em síntese, depois de pleitear a gratuidade 

da justiça e sustentar a competência para processar o feito, que em junho 

de 2013, desembolsou a quantia de R$ 3.100,00 em favor da demandada, 

a fim de adquirir uma conta Adcentral Family, sem que houvesse retorno. 

Alega que no dia 18.6.2013 as atividades da demandada foram 

suspensas, por decisão liminar, proferida na Ação Cautelar Preparatória n. 

0005669-76.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC, por haver indícios de prática de pirâmide 

financeira pela requerida, prática defesa pelo ordenamento jurídico pátrio, 
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conforme disposição da Lei 1.521/51. Esclarece que o pagamento se deu 

por meio de movimentação interna do próprio sistema da requerida e que, 

por isso, não possui comprovante, mas que o seu registro se deu no login 

hardman. Enfatiza que o investimento ocorreu antes da suspensão judicial 

acima descrita, sendo que logo após, o Ministério Público ajuizou ação civil 

pública, que culminou na sentença que declarou nulos todos os contratos 

firmados e determinando o estabelecimento das partes contratantes ao 

estado anterior, aos danos extra patrimoniais e dentre outras 

condenações, a restituição dos valores despendidos pelos divulgadores 

que não obtiveram lucro com o negócio, de modo que faz jus ao 

ressarcimento do valor atualizado de R$ 6.058,30. Houve o deferimento da 

gratuidade da justiça e a determinação de intimação da ré para apresentar 

contestação sobre o requerimento de liquidação de sentença no prazo 

legal previsto no art. 511 do Código de Processo Civil, bem como para 

exibir os documentos solicitados, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 

524, §§ 4º e 5º, do CPC. Os réus foram devidamente citados por correio e 

não contestaram. Intimado para requerer o que entender de direito, o autor 

deixou transcorrer em branco o prazo e, por fim, juntou 

substabelecimento. É o relatório. Decido. Infere-se do sucinto relatório e se 

confere nos autos que a determinação judicial foi a de liquidação pelo 

procedimento comum, previsto no art. 511 da lei adjetiva, e que a citação 

da ré se deu em conformidade com o disposto no art. 246, I, do Código de 

Processo Civil, ou seja, pelo correio, de modo que se mostra legal e 

regular o ato, apto, assim, a gerar seus efeitos. Verifica-se nos autos que, 

embora devidamente citada, a parte ré não apresentou contestação no 

prazo legal, impondo-se o reconhecimento da revelia com os efeitos dela 

decorrentes, previstos no art. 344 c/c art. 345 do Código de Processo 

Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.” Verifica-se 

que apesar de haver pluralidade de réus, nenhum deles apresentou 

contestação e que não se trata aqui de direitos indisponíveis. A petição 

inicial está acompanhada de documentação que atesta o vínculo alegado 

pela parte autora, consistente em print de telas de seu cadastro como 

divulgadora, por meio do login hardman (Id. 9557698), numa demonstração 

inequívoca da verossimilhança dos fatos narrados, restando claro o 

preenchimento dos demais requisitos previstos nos incisos III e IV do art. 

345 do CPC, de modo a se concluir não se estar aqui diante das situações 

que afastam a aplicação do art. 344 da lei adjetiva. Sendo assim, devem 

operar aqui os efeitos da revelia previstos no art. 344, presumindo-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, notadamente a 

de que houve adesão à Telexfree. O egrégio Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que diversos documentos, que não são produzidos ou 

armazenados exclusivamente no site da empresa acionada, podem servir 

para instrumentalizar a prova inicial mínima, necessária ao reconhecimento 

do vínculo entre as partes, a exemplo de respostas de e-mail da empresa, 

comprovantes de pagamentos de boletos relativos à aquisição de back 

offices, telas de sistema que confirmem a ativação desses back offices, 

extratos e documentos bancários que comprovem o recebimento de 

valores provenientes da empresa executada, entre outros (REsp 

1.769.279-AC, Min. Raul Araújo, 3.12.2019). Nesse mesmo sentido vem 

decidindo o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE 

– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA 

DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

“Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora 

mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração 

do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do 

ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela 

parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, 

cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 

17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus 

probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de 

demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial. (destaquei – N.U 

1003662-41.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL 

COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – 

INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o 

deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a 

comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito 

alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do CPC 

condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia 

demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a 

existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso. III - 

Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do 

Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos 

alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de 

Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada. (N.U 

1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Conclui-se, assim, 

devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do 

art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de 

credora da parte ré pelo valor por ela recebido quando da aquisição de 

conta AdCentral Family, anterior a 18 de junho de 2013, data de 

suspensão judicial das atividades da empresa ré, no valor de R$ 3.100,00 

que deve ser atualizado a partir do efetivo pagamento, acrescido de juros 

legais desde a citação, ou seja, desde 15.12.2017 (Id. 11692715), nos 

termos do art. 231, I, do CPC, com base no título judicial, consistente na 

sentença proferida nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Rio Branco-AC, amplamente divulgada no site do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Ante o exposto, julgo procedente a 

liquidação de sentença, a fim de declarar líquida a condenação imposta 

nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC) em prol da parte autora no valor de R$ 3.100,00 (três mil e 

cem reais), que deve ser atualizado desde a data do pagamento por ela 

efetuado até o efetivo pagamento do crédito pela ré, acrescido de juros 

legais desde a citação, conforme demonstrativo discriminado a ser 

apresentado pela parte autora, em cumprimento ao disposto no art. 524 do 

Código de Processo Civil, observando-se o rito previsto nos artigos 523 e 

seguintes do diploma legal citado. Condeno a parte ré ao pagamento das 

despesas processuais, deixando de fixar honorários advocatícios em 

virtude da ausência de contencioso. Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007502-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DO COUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ELIETE MARIA DO COUTO CORRÊA, pessoa física devidamente qualificada 

nos autos, propôs Ação de Cumprimento de Sentença em face da 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente qualificada nos autos e dos sócios CARLOS ROBERTO 

COSTA E CARLOS NATANIEL WANZELER, alegando, em síntese, depois 

de pleitear a gratuidade da justiça e sustentar a competência para a 

propositura da demanda, que pagou um total aproximado de R$ 6.070,50 à 

parte demandada, a fim de adquirir 2 (dois) planos Adcentral Family, sem 

que houve retorno de nenhuma das contas. Alega que, em razão da 

decisão da MM. Juíza da 2ª Vara Cível de Rio Branco / AC, processo 

cautelar inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 e principal – Ação Civil 

Pública – nº 08000224-44.2013.8.01.0001, a requerida foi condenada a 
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encerrar as atividades e devolver os valores pagos pelos 

divulgadores/investidores, referente aos negócios com falsa aparência de 

marketing multinível, consubstanciando verdadeira ilicitude conhecida 

como corrente ou pirâmide fraudulenta. Pede, assim, a expedição de ofício 

ao juízo prolator da sentença, a fim de que seja reservado o seu crédito 

no valor total de R$ 12.478,50. Houve o deferimento da gratuidade da 

justiça e a determinação de intimação da ré para apresentar contestação 

sobre o requerimento de liquidação de sentença no prazo legal previsto no 

art. 511 do Código de Processo Civil. Os réus foram devidamente citados 

por correio e não contestaram. A parte autora pugna pela declaração de 

revelia ou de citação por edital. É o relatório. Decido. Infere-se do sucinto 

relatório e se confere nos autos que a determinação judicial foi a de 

liquidação pelo procedimento comum, previsto no art. 511 da lei adjetiva, e 

que a citação da ré se deu em conformidade com o disposto no art. 246, I, 

do Código de Processo Civil, ou seja, pelo correio, de modo que se mostra 

legal e regular o ato, apto, assim, a gerar seus efeitos. Verifica-se nos 

autos que, embora devidamente citados, os réus não apresentaram 

contestação no prazo legal, impondo-se o reconhecimento da revelia com 

os efeitos dela decorrentes, previstos no art. 344 c/c art. 345 do Código 

de Processo Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.” “Art. 345. A revelia não produz o efeito 

mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles 

contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a 

petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere 

indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo 

autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 

constante dos autos.” Verifica-se que, apesar de haver nos autos 

pluralidade de réus, todos foram citados por AR, como já dito, sendo certo 

que a empresa executada é representada pelos sócios, porém 

quedaram-se inertes e, que, além disso, não se trata aqui de direitos 

indisponíveis. A petição inicial está acompanhada de documentação que 

atesta o vínculo alegado pela parte autora, consistente em comprovantes 

de pagamentos bancários por meio de boletos à parte ré, numa 

demonstração inequívoca da verossimilhança dos fatos narrados, 

restando claro o preenchimento dos demais requisitos previstos nos 

incisos III e IV do art. 345 do CPC, de modo a se concluir não se estar aqui 

diante das situações que afastam a aplicação do art. 344 da lei adjetiva. 

Sendo assim, devem operar aqui os efeitos da revelia previstos no art. 

344, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora, notadamente a de que houve aquisição das 2 (duas) contas 

AdCentral Family, por meio da operação de movimentação interna do 

sistema da ré, depois de pago o valor total de R$ 6.070,50. O egrégio 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que diversos documentos, que não 

são produzidos ou armazenados exclusivamente no site da empresa 

acionada, podem servir para instrumentalizar a prova inicial mínima, 

necessária ao reconhecimento do vínculo entre as partes, a exemplo de 

respostas de e-mail da empresa, comprovantes de pagamentos de boletos 

relativos à aquisição de back offices, telas de sistema que confirmem a 

ativação desses back offices, extratos e documentos bancários que 

comprovem o recebimento de valores provenientes da empresa 

executada, entre outros (REsp 1.769.279-AC, Min. Raul Araújo, 

3.12.2019). Nesse mesmo sentido vem decidindo o egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA 

MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de 

sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu 

vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. 

Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um 

lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, 

mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção 

de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando 

a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos 

fatos alinhados na exordial. (destaquei – N.U 1003662-41.2017.8.11.0045, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, 

Publicado no DJE 29/01/2020) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

– TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM BASE NA FALTA DE 

PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no 

sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é 

indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem 

o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do 

CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia 

demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a 

existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso. III - 

Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do 

Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos 

alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de 

Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada. (N.U 

1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Conclui-se, assim, 

devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do 

art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de 

credora da parte ré pelos valores por ela recebidos quando da aquisição 

de contas AdCentral Family, todos anteriores 18 de junho de 2013, data de 

suspensão judicial das atividades da empresa ré, no total de R$ 6.070,50, 

que devem ser atualizados a partir do efetivo pagamento desse valor, 

acrescido de juros legais desde a citação, ou seja, desde 11 de setembro 

de 2018 (Id 16057304), nos termos do art. 231, I, do CPC, com base no 

título judicial, consistente na sentença proferida nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC, amplamente divulgada no site do Tribunal de Justiça do Estado 

do Acre. Ante o exposto, julgo procedente a liquidação de sentença, a fim 

de declarar líquida a condenação imposta nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC) 

em prol da parte autora no valor de R$ 6.070,50 (seis mil, setenta reais e 

cinquenta centavos) que devem ser atualizados desde a data dos 

pagamentos por ela efetuados até o efetivo pagamento do crédito pela ré, 

acrescidos de juros legais desde a citação, conforme demonstrativo 

discriminado a ser apresentado pela parte autora, em cumprimento ao 

disposto no art. 524 do Código de Processo Civil, observando-se o rito 

previsto nos artigos 523 e seguintes do diploma legal citado. Condeno a 

parte ré ao pagamento das despesas processuais, deixando de fixar 

honorários advocatícios em virtude da ausência de contencioso. Declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002398-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE BARBOSA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE SIQUEIRA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

JANE OLIVEIRA BARBOSA, falecida, representada pelo inventariante do 

espólio, LUIZ HENRIQUE BARBOSA SIQUEIRA, pessoa física devidamente 

qualificada nos autos, propôs Ação de Liquidação de Sentença pelo 

Procedimento Comum c/c Tutela Provisória de Urgência Antecipada 

Incidental de Exibição de Documentos em face da YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA – ME (TELEXFREE), pessoa jurídica de direito privado devidamente 

qualificada nos autos, alegando, em síntese, depois de sustentar o direito 

de representação do espólio, o for competente, a dispensa de 

recolhimento de custas e pugnar pela gratuidade da justiça, que pagou, 

por meio de back Office (escritório virtual), valores num total de R$ 

37.050,00 à demandada, a fim de adquirir 13 contas Adcentral Family, que 

foram ativadas em seus logins. Diz que os investimentos ocorreram antes 

da decisão proferida na Ação Cautelar Inominada ajuizada em 18.6.2013, 

movida junto à 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, na qual foi 

deferido, liminarmente, o bloqueio de toda a verba monetária da empresa, 
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em virtude da prática de pirâmide financeira, o que é defeso em nosso 

ordenamento jurídico, conforme Lei 1.521/51, vez que configura crime 

contra a economia popular. Ressalta que, logo após o bloqueio, o 

Ministério Público do Estado do Acre ajuizou Ação Civil Pública, que 

culminou da prolação da sentença de parcial procedência, ora em 

cumprimento, onde restaram declarados nulos todos os 

contratos/negócios jurídicos firmados entre os divulgadores e a ré, com a 

determinação de restabelecimento dos contratantes ao estado que se 

achavam antes da contratação. Afirma constar da sentença, ainda, que 

os valores restituídos pela ré aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, 

mais juros legais desde a citação, e que todos esses valores devem ser 

apurados em liquidação de sentença. Sustenta a necessidade de 

liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código Civil, junta 

documentos para comprovação do vínculo e pede que a demandada 

apresente todas as informações do sistema Back Office contendo os 

dados da vinculação entre as partes, para fim de pagamento do valor 

investido, na importância acima, que deverá ser atualizada e acrescida de 

juros legais e honorários advocatícios. Requer, ainda, em liminar, o 

deferimento do pedido de exibição de documentos. Houve o deferimento 

da gratuidade da justiça e a determinação de intimação da ré para 

apresentar contestação sobre o requerimento de liquidação de sentença 

no prazo legal previsto no art. 511 do Código de Processo Civil, assim 

como para que exiba os documentos solicitados no prazo legal, nos 

termos do art. 524, §§ 4º e 5º, do CPC. A empresa ré foi devidamente 

citada por correio e não contestou. A parte autora pugna pela declaração 

de revelia, com a consequente penhora no rosto dos autos da ação 

cautelar inominada e expedição de alvará do valor total, conforme cálculo 

judicial realizado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. É o 

relatório. Decido. Infere-se do sucinto relatório e se confere nos autos que 

a determinação judicial foi a de liquidação pelo procedimento comum, 

previsto no art. 511 da lei adjetiva, e que a citação da ré se deu em 

conformidade com o disposto no art. 246, I, do Código de Processo Civil, 

ou seja, pelo correio, de modo que se mostra legal e regular o ato, apto, 

assim, a gerar seus efeitos. Verifica-se nos autos que, embora 

devidamente citada, a empresa ré não apresentou contestação no prazo 

legal, impondo-se o reconhecimento da revelia com os efeitos dela 

decorrentes, previstos no art. 344 c/c art. 345 do Código de Processo 

Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.” Verifica-se 

não haver nos autos pluralidade de réus, nem se tratar aqui de direitos 

indisponíveis. A petição inicial está acompanhada de documentação que 

atesta o vínculo alegado pela parte autora, consistente em e-mail da 

empresa ré, que confirma o seu cadastro, numa demonstração inequívoca 

da verossimilhança dos fatos narrados, restando claro o preenchimento 

dos demais requisitos previstos nos incisos III e IV do art. 345 do CPC, de 

modo a concluir não se estar aqui diante das situações que afastam a 

aplicação do art. 344 da lei adjetiva. Sendo assim, devem operar aqui os 

efeitos da revelia previstos no art. 344, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora, notadamente a de que houve 

aquisição de contas AdCentral Family, por meio da operação de 

movimentação interna do sistema da ré, depois de pago o valor total de R$ 

37.050,00. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que diversos 

documentos, que são produzidos ou armazenados exclusivamente no site 

da empresa acionada, podem servir para instrumentalizar a prova inicial 

mínima, necessária ao reconhecimento do vínculo entre as partes, a 

exemplo de respostas de e-mail da empresa, comprovantes de 

pagamentos de boletos relativos à aquisição de back offices, telas de 

sistema que confirmem a ativação desses back offices, extratos e 

documentos bancários que comprovem o recebimento de valores 

provenientes da empresa executada, entre outros (REsp 1.769.279-AC, 

Min. Raul Araújo, 3.12.2019). Nesse mesmo sentido vem decidindo o 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação 

de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). 

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos alinhados na exordial. (destaquei – N.U 

1003662-41.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL 

COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – 

INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o 

deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a 

comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito 

alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do CPC 

condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia 

demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a 

existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso. III - 

Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do 

Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos 

alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de 

Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada. (N.U 

1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Conclui-se, assim, 

devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do 

art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de 

credora da parte ré pelos valores por ela recebidos quando da aquisição 

de contas AdCentral Family, todos anteriores 18 de junho de 2013, no 

valor de R$ R$ 37.050,00, que devem ser atualizados a partir do efetivo 

pagamento desse valor, acrescido de juros legais desde a citação, ou 

seja, desde 22.9.2018 (Id 16057693), nos termos do art. 231, I, do CPC, 

com base no título judicial, consistente na sentença proferida nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC, amplamente divulgada no site do Tribunal de Justiça do Estado 

do Acre. Ante o exposto, julgo procedente a liquidação de sentença, a fim 

de declarar líquida a condenação imposta nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC) 

em prol do espólio da parte autora, representada pelo inventariante Luiz 

Henrique Barbosa Siqueira no valor de R$ 37.050,00 (trinta e sete mil reais 

e cinquenta centavos), que devem ser atualizados desde a data do 

pagamento por ela efetuado até o efetivo pagamento do crédito pela ré, 

acrescidos de juros legais desde a citação, conforme demonstrativo 

discriminado a ser apresentado pela parte autora, em cumprimento ao 

disposto no art. 524 do Código de Processo Civil, observando-se o rito 

previsto nos artigos 523 e seguintes do diploma legal citado. Condeno a 

parte ré ao pagamento das despesas processuais, deixando de fixar 

honorários advocatícios em virtude da ausência de contencioso. Declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004667-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE QUINTILHANO MACIEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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DANIELLE QUINTILIANO MACIEL DA SILVA, pessoa física devidamente 

qualificada nos autos, propôs Ação de Liquidação e Cumprimento de 

Sentença em face da YMPACTUS COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado devidamente qualificada nos autos, alegando, em síntese, 

depois de pleitear a gratuidade da justiça, ter pago valores num total de R$ 

8.305,00 à demandada, a fim de adquirir contas Adcentral Family, sem que 

houvesse retorno. Diz que o Poder Judiciário do Estado do Acre condenou 

a requerida pela prática abusiva de pirâmide financeira, proibindo-a de 

celebrar novos contratos, sob pena de multa, determinando a devolução 

dos valores desembolsados pelos investidores. Afirma que a presente 

liquidação se faz necessária para que seja comprovado o nexo contratual 

com a empresa ré, bem como para que seja apurado o valor devido, com 

vistas à restituição do investimento, que perfaz o valor atualizado de R$ 

18.850,24. Houve o deferimento da gratuidade da justiça e a determinação 

de intimação dos requeridos para apresentarem contestação sobre o 

requerimento de liquidação de sentença no prazo legal previsto no art. 511 

do Código de Processo Civil, assim como para que exibam os documentos 

relacionados à pretensão da autora. A empresa ré foi devidamente citada 

por correio e não contestou. A parte autora pugna pela expedição de 

ofício ao juízo da 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com vistas ao bloqueio 

do valor do reembolso e consequente depósito judicial em seu favor. É o 

relatório. Decido. Infere-se do sucinto relatório e se confere nos autos que 

a determinação judicial foi a de liquidação pelo procedimento comum, 

previsto no art. 511 da lei adjetiva, e que a citação da parte ré se deu em 

conformidade com o disposto no art. 246, I, do Código de Processo Civil, 

ou seja, pelo correio, de modo que se mostra legal e regular o ato, apto, 

assim, a gerar seus efeitos. Verifica-se nos autos que, embora 

devidamente citada, a ré não apresentou contestação no prazo legal, 

impondo-se o reconhecimento da revelia com os efeitos dela decorrentes, 

previstos no art. 344 c/c art. 345 do Código de Processo Civil: “Art. 344. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” “Art. 345. A 

revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo 

pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre 

direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de 

instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as 

alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem 

em contradição com prova constante dos autos.” Verifica-se não tratar 

aqui de pluralidade de réus ou de direitos indisponíveis. A petição inicial 

está acompanhada de documentação que atesta o vínculo alegado pela 

parte autora, consistente em comprovantes de pagamentos bancários por 

meio de boletos à parte ré, numa demonstração inequívoca da 

verossimilhança dos fatos narrados, restando claro o preenchimento dos 

demais requisitos previstos nos incisos III e IV do art. 345 do CPC, de modo 

a se concluir não se estar aqui diante das situações que afastam a 

aplicação do art. 344 da lei adjetiva. Sendo assim, devem operar aqui os 

efeitos da revelia previstos no art. 344, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora, notadamente a de que houve 

aquisição contas AdCentral Family, por meio da operação de 

movimentação interna do sistema da ré, depois de pago o valor total de R$ 

8.305,00. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que diversos 

documentos, que não são produzidos ou armazenados exclusivamente no 

site da empresa acionada, podem servir para instrumentalizar a prova 

inicial mínima, necessária ao reconhecimento do vínculo entre as partes, a 

exemplo de respostas de e-mail da empresa, comprovantes de 

pagamentos de boletos relativos à aquisição de back offices, telas de 

sistema que confirmem a ativação desses back offices, extratos e 

documentos bancários que comprovem o recebimento de valores 

provenientes da empresa executada, entre outros (REsp 1.769.279-AC, 

Min. Raul Araújo, 3.12.2019). Nesse mesmo sentido vem decidindo o 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação 

de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). 

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos alinhados na exordial. (destaquei – N.U 

1003662-41.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL 

COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – 

INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o 

deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a 

comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito 

alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do CPC 

condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia 

demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a 

existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso. III - 

Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do 

Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos 

alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de 

Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada. (N.U 

1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Conclui-se, assim, 

devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do 

art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de 

credora da da parte ré pelos valores por ela recebidos quando da 

aquisição de contas AdCentral Family, todos anteriores 18 de junho de 

2013, data de suspensão judicial das atividades da empresa ré, no total de 

R$ 8.305,00, que devem ser atualizados a partir do efetivo pagamento 

desse valor, acrescido de juros legais desde a citação, ou seja, desde 

25.3.2019 (Id 19734435), nos termos do art. 231, I, do CPC, que é a data 

da juntada do AR aos autos, visto não ser possível identificar a data exata 

contida no aviso de recebimento, com base no título judicial, consistente na 

sentença proferida nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Rio Branco-AC, amplamente divulgada no site do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Ante o exposto, julgo procedente a 

liquidação de sentença, a fim de declarar líquida a condenação imposta 

nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC) em prol da parte autora no valor de R$ R$ 8.305,00 (oito mil, 

trezentos e cinco reais), que devem ser atualizados desde a data dos 

pagamentos por ela efetuados até o efetivo pagamento do crédito pela ré, 

acrescidos de juros legais desde a citação, conforme demonstrativo 

discriminado a ser apresentado pela parte autora, em cumprimento ao 

disposto no art. 524 do Código de Processo Civil, observando-se o rito 

previsto nos artigos 523 e seguintes do diploma legal citado. Condeno a 

parte ré ao pagamento das despesas processuais, deixando de fixar 

honorários advocatícios em virtude da ausência de contencioso. Declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004682-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA KLIPPEL DE AZEVEDO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CALISTRO FERNANDES OAB - MT14880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

AMANDA KLIPPEL DE AZEVEDO LEITE, pessoa física devidamente 

qualificada nos autos, propôs Liquidação de Sentença em face da 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente qualificada nos autos, de CARLOS NATANIEL WANZELLER e 

CARLOS ROBERTO COSTA, alegando, em síntese, depois de pleitear a 
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gratuidade da justiça, que pagou um total aproximado de 30.352,50 à 

demandada, a fim de adquirir 10 (dez) cotas no empreendimento 

Telexfree, sem houve retorno de nenhuma das contas. Alega que seus 

investimentos ocorreram 1 mês antes da determinação de suspensão das 

atividades da empresa requerida, na Ação Cautelar Inominada n. 

0005669-76.2013.8.08.001, enfatizando que, após o bloqueio ocorrido 

naqueles autos, o Ministério Público do Estado do Acre ajuizou Ação Civil 

Pública distribuída sob o número 0800224-44.2013.8.08.001, que culminou 

com a prolação de sentença declarando nulos os negócios/ contratos 

firmados entre a empresa requerida e os consumidores que com ela 

contrataram, com o consequente ressarcimento dos investimentos e 

bonificações que a empresa prometeu a cada um dos contratantes. Aduz 

que para ser declarado o quanto devido e, assim, consubstanciar a 

liquidez da obrigação constante na sentença, faz-se necessária a 

liquidação, nos moldes do art. 509, II, do CPC. Pede, assim, a autorização 

da distribuição da ação como liquidação de sentença, com a citação da 

parte ré, além da inversão do ônus da prova, a fim de que a parte 

requerida apresente nos autos relatórios, extratos de valores investidos, 

tipos de bônus, bem como todas as datas das transações, inclusive de 

ingresso e ativação da rede que estão armazenados no website dela, sob 

pena da aplicação do disposto do art. 400, do CPC. Houve o deferimento 

da gratuidade da justiça e a determinação de intimação da parte ré para 

apresentar contestação sobre o requerimento de liquidação de sentença 

no prazo legal previsto no art. 511 do Código de Processo Civil. Os réus 

foram citados por correio e não contestaram. A parte autora pugna pelo 

julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Infere-se do sucinto 

relatório e se confere nos autos que a determinação judicial foi a de 

liquidação pelo procedimento comum, previsto no art. 511 da lei adjetiva, e 

que a citação da ré se deu em conformidade com o disposto no art. 246, I, 

do Código de Processo Civil, ou seja, pelo correio, de modo que se mostra 

legal e regular o ato, apto, assim, a gerar seus efeitos. Verifica-se nos 

autos que, embora devidamente citados, os réus não apresentaram 

contestação no prazo legal, impondo-se o reconhecimento da revelia com 

os efeitos dela decorrentes, previstos no art. 344 c/c art. 345 do Código 

de Processo Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.” “Art. 345. A revelia não produz o efeito 

mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles 

contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a 

petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere 

indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo 

autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 

constante dos autos.” Verifica-se haver nos autos pluralidade de réus, 

todos citados, como já dito, sendo certo que a empresa requerida foi 

citada através de seus sócios, porém sem que nenhuma deles tivesse 

contestado o pleito, salientando não se tratar aqui de direitos indisponíveis. 

A petição inicial está acompanhada de documentação que atesta o vínculo 

alegado pela parte autora, consistente em comprovantes de pagamentos 

bancários por meio de boletos à parte ré, em ocasiões e de valores 

distintos, num total de 10 (dez), numa demonstração inequívoca da 

verossimilhança dos fatos narrados, restando claro o preenchimento dos 

demais requisitos previstos nos incisos III e IV do art. 345 do CPC, de modo 

a se concluir não se estar aqui diante das situações que afastam a 

aplicação do art. 344 da lei adjetiva. Sendo assim, devem operar aqui os 

efeitos da revelia previstos no art. 344, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora, notadamente a de que houve 

aquisição das 10 (dez) contas AdCentral Family, por meio da operação de 

movimentação interna do sistema da ré, depois de pago o valor total de R$ 

30.352,50. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que diversos 

documentos, que não são produzidos ou armazenados exclusivamente no 

site da empresa acionada, podem servir para instrumentalizar a prova 

inicial mínima, necessária ao reconhecimento do vínculo entre as partes, a 

exemplo de respostas de e-mail da empresa, comprovantes de 

pagamentos de boletos relativos à aquisição de back offices, telas de 

sistema que confirmem a ativação desses back offices, extratos e 

documentos bancários que comprovem o recebimento de valores 

provenientes da empresa executada, entre outros (REsp 1.769.279-AC, 

Min. Raul Araújo, 3.12.2019). Nesse mesmo sentido vem decidindo o 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação 

de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). 

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos alinhados na exordial. (destaquei – N.U 

1003662-41.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL 

COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – 

INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o 

deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a 

comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito 

alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do CPC 

condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia 

demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a 

existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso. III - 

Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do 

Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos 

alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de 

Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada. (N.U 

1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Conclui-se, assim, 

devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do 

art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de 

credora da parte ré pelos valores por ela recebidos quando da aquisição 

de contas AdCentral Family, todos anteriores 18 de junho de 2013, data de 

suspensão judicial das atividades da empresa ré, no total de R$ 30.352,50, 

que devem ser atualizados a partir do efetivo pagamento desse valor, 

acrescido de juros legais desde a citação, ou seja, desde 11.9.2018 (Id 

16056879), nos termos do art. 231, I, do CPC, que é a data da juntada do 

AR aos autos, visto não ser possível identificar a data exata contida no 

aviso de recebimento, com base no título judicial, consistente na sentença 

proferida nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, amplamente divulgada no site do Tribunal de 

Justiça do Estado do Acre. Ante o exposto, julgo procedente a liquidação 

de sentença, a fim de declarar líquida a condenação imposta nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC) 

em prol da parte autora no valor de R$ R$ 30.352,50 (trinta mil, trezentos e 

cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), que devem ser atualizados 

desde a data dos pagamentos por ela efetuados até o efetivo pagamento 

do crédito pela ré, acrescidos de juros legais desde a citação, conforme 

demonstrativo discriminado a ser apresentado pela parte autora, em 

cumprimento ao disposto no art. 524 do Código de Processo Civil, 

observando-se o rito previsto nos artigos 523 e seguintes do diploma legal 

citado. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais, 

deixando de fixar honorários advocatícios em virtude da ausência de 

contencioso. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007036-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARQUES CORTES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE MARQUES CORTES SILVA, pessoa física devidamente 

qualificado nos autos, propôs Liquidação de Sentença em face da 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado 

devidamente qualificada nos autos, alegando, em síntese, depois de 

pleitear a gratuidade da justiça e sustentar a competência para 

ajuizamento do feito, que pagou um total aproximado de R$ 9.205,50 à 

demandada, a fim de adquirir 3 (três) Family, sem que houvesse retorno. 

Alega que em 16.9.2015, a Douta Juíza Thais Queiroz de Oliveira A. Khalil, 

titular da 2 ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco Acre-AC, proferiu 

sentença nos autos da Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.801.001, 

proposta pelo Ministério Público Estadual do Acre, em face da empresa 

Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), julgando parcialmente procedente 

os pedidos, declarando a nulidade de todos os contratos formados entre a 

empresa e seus divulgadores, em função da ilicitude do objeto dos 

contratos, determinando a devolução dos valores recebidos dos Partners, 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family. Pede, assim, a intimação da 

parte requerida para apresentar documento elucidativos, bem como a 

procedência do pleito, a fim de ver reconhecido o seu crédito no valor total 

de R$ 21.004,49. Houve o deferimento da gratuidade da justiça e a 

determinação de intimação da ré para apresentar contestação sobre o 

requerimento de liquidação de sentença no prazo legal previsto no art. 511 

do Código de Processo Civil, bem como para juntar aos autos a 

documentação relacionada à pretensão contida nos autos. A empresa ré 

foi devidamente citada por correio e não contestou. A parte autora pugna 

pela declaração de revelia e de penhora on line do valor da aplicação, na 

forma de restituição. É o relatório. Decido. Infere-se do sucinto relatório e 

se confere nos autos que a determinação judicial foi a de liquidação pelo 

procedimento comum, previsto no art. 511 da lei adjetiva, e que a citação 

da ré se deu em conformidade com o disposto no art. 246, I, do Código de 

Processo Civil, ou seja, pelo correio, de modo que se mostra legal e 

regular o ato, apto, assim, a gerar seus efeitos. Verifica-se nos autos que, 

embora devidamente citada, a empresa ré não apresentou contestação no 

prazo legal, impondo-se o reconhecimento da revelia com os efeitos dela 

decorrentes, previstos no art. 344 c/c art. 345 do Código de Processo 

Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.” Verifica-se 

não haver nos autos pluralidade de réus, nem se tratar aqui de direitos 

indisponíveis. A petição inicial está acompanhada de documentação que 

atesta o vínculo alegado pela parte autora, consistente em comprovantes 

de pagamentos bancários por meio de boletos à parte ré, em ocasiões e 

de valores distintos, num total de 3 (três), numa demonstração inequívoca 

da verossimilhança dos fatos narrados, restando claro o preenchimento 

dos demais requisitos previstos nos incisos III e IV do art. 345 do CPC, de 

modo a se concluir não se estar aqui diante das situações que afastam a 

aplicação do art. 344 da lei adjetiva. Sendo assim, devem operar aqui os 

efeitos da revelia previstos no art. 344, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor, notadamente a de que houve 

aquisição das 3 (seis) contas Family, por meio da operação de 

movimentação interna do sistema da ré, depois de pago o valor total de R$ 

9.205,50. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que diversos 

documentos, que não são produzidos ou armazenados exclusivamente no 

site da empresa acionada, podem servir para instrumentalizar a prova 

inicial mínima, necessária ao reconhecimento do vínculo entre as partes, a 

exemplo de respostas de e-mail da empresa, comprovantes de 

pagamentos de boletos relativos à aquisição de back offices, telas de 

sistema que confirmem a ativação desses back offices, extratos e 

documentos bancários que comprovem o recebimento de valores 

provenientes da empresa executada, entre outros (REsp 1.769.279-AC, 

Min. Raul Araújo, 3.12.2019). Nesse mesmo sentido vem decidindo o 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação 

de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). 

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos alinhados na exordial. (destaquei – N.U 

1003662-41.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL 

COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – 

INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o 

deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a 

comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito 

alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do CPC 

condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia 

demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a 

existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso. III - 

Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do 

Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos 

alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de 

Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada. (N.U 

1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Conclui-se, assim, 

devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do 

art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de 

credorada parte ré pelos valores por ela recebidos quando da aquisição 

de contas AdCentral Family, todos anteriores 18 de junho de 2013, data de 

suspensão judicial das atividades da empresa ré, no total de R$ 9.205,50, 

que devem ser atualizados a partir do efetivo pagamento desse valor, 

acrescido de juros legais desde a citação, ou seja, desde 25 de março de 

2019 (Id 19726632), nos termos do art. 231, I, do CPC, com base no título 

judic ia l ,  consistente na sentença profer ida nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC, amplamente divulgada no site do Tribunal de Justiça do Estado 

do Acre. Ante o exposto, julgo procedente a liquidação de sentença, a fim 

de declarar líquida a condenação imposta nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC) 

em prol da parte autora no valor de R$ 9.205,50 (nove mil, duzentos e 

cinco reais e cinquenta centavos), que devem ser atualizados desde a 

data dos pagamentos por ela efetuados até o efetivo pagamento do 

crédito pela ré, acrescidos de juros legais desde a citação, conforme 

demonstrativo discriminado a ser apresentado pela parte autora, em 

cumprimento ao disposto no art. 524 do Código de Processo Civil, 

observando-se o rito previsto nos artigos 523 e seguintes do diploma legal 

citado. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais, 

deixando de fixar honorários advocatícios em virtude da ausência de 

contencioso. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025493-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AURYDAN SILVA SANTOS (AUTOR(A))

MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Autos n. 1025493-26.2018.8.11.0041 – PJE LUIZ AURYDAN SILVA 

SANTOS, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT de c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 16.7.2018 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e 

fratura da clavícula, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em 

grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem 

como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo 

e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 8º, do 

art. 85, do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a necessidade 

de prévio pedido administrativo, pugnando pela extinção do feito por 

ausência de interesse de agir. No mérito, diz que a autora não comprova o 

seu direito indenizatório, vez que a documentação que acompanha a inicial 

é insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta lesão e 

o acidente de trânsito descrito, pois sequer foi juntado laudo do IML e o 

boletim de ocorrência elaborado unilateralmente não possui força probante 

e refuta a pretensão de indenização por danos morais. Pede, enfim, em 

caso de condenação, que a indenização seja fixada conforme Lei n. 

11.945/2009, e os juros a incidir a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, a parte 

autora reitera os termos da inicia inicial e pugna pela condenação da ré em 

litigância de má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais). As partes não se opuseram ao resultado 

obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 
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Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no ombro 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 
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COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

ombro esquerdo, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico 

já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a 

perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Luiz 

Aurydan Silva Santos na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

de c/c Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028735-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

0212 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME (EXECUTADO)
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Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

proceder com a juntada do comprovante de pagamento da guia pública de 

diligência de sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027218-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CAMILO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GABRIEL DA SILVA LIMA (REPRESENTADO)

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca dos 

cálculos apresentados pela contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022532-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL WASSEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação da parte Autora para promover a distribuição do ofício expedido 

nos autos - DETRAN/MT, bem como comprovar o seu protocolo nos autos.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023294-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

CLAIR JOSE MONTEIRO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FELINTRO DE SANTANA (REU)

MICHEL RICARDO DE OLIVEIRA (REU)

ENIDE MARIA LEMOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROOSEVELT NEVES FEITOSA OAB - MS4787 (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos Requeridos, para se manifestarem quanto a petição 

constante no id n. 9630151.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015304-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033701-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029649-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELINA DE OLIVEIRA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016849-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010648-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019666-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE APARECIDA QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028245-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034650-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUSA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021675-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021354-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA DE CASSIA SOUZA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033014-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE DA HORA AMANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013458-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013458-63.2020.8.11.0041 (LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, onde a 

parte requerente anexa ao pedido inicial o protocolo de requerimento 

administrativo datado de 17 de Março de 2020, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida no § 2° do 

Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte Requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se houve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, Defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013797-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013797-22.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, distribuída sem 

o devido recolhimento das custas processuais. Não havendo pedido de 

gratuidade nos autos, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento das custas processuais com o respectivo comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que 

tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, 

de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013894-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ZAMAGNO PINHEIRO (REQUERENTE)

RITA DE CASSIA COMINI DA SILVA (REQUERENTE)

JAIRO ALBERTO SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO OLAVARRIA E SILVA OAB - MT21275-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013894-22.2020.8.11.0041. (k) 
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REQUERENTE: JAIRO ALBERTO SANT ANA, RITA DE CASSIA COMINI DA 

SILVA, MARIA DE FATIMA ZAMAGNO PINHEIRO REQUERIDO: DECOLAR. 

COM LTDA., AZUL LINHAS AEREAS VISTOS, Verifico que a parte Autora 

não formulou pedido de gratuidade da assistência judiciária e, até o 

momento, não juntou aos autos comprovante da emissão e recolhimento 

da guia de distribuição da ação. INTIME-SE a parte Requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas processuais, observando as disposições do Provimento n. 

22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 

11.419/2006, sob pena cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Após, voltem os autos conclusos para análise de 

pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013551-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO FARIAS SCHMIDT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013551-26.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. Sabe-se que a cópia do 

requerimento administrativo constitui requisito essencial para o ingresso 

da demanda judicial de Cobrança do Seguro DPVAT. E, não havendo 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, inexiste 

razão para a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. 

Diante do exposto, não estando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte Requerente, via DJE, por seu 

patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, trazendo para 

os autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto a 

seguradora, para posterior prosseguimento do feito. Quanto ao pedido de 

gratuidade tratando-se o requerente de pessoa autônoma, deverá o 

Requerente, trazer para os autos cópia da Declaração de Imposto de 

Renda, documento hábil de comprovação da alegada hipossuficiência, ou 

ainda, no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que 

o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(artigos 290 e 321 parágrafo único, ambos do CPC). Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013681-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONNYELSON JONNY CINZAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013681-16.2020.8.11.0041(LP) Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não restando demonstrada a 

postulação administrativa, intime-se a parte Requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

anexando no feito protocolo do pedido administrativo do Requerente, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

Defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013710-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR APARECIDO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013710-66.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, onde a 

parte Requerente anexa ao pedido inicial o protocolo de requerimento 

administrativo datado de 02 de Março de 2020, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida no § 2° do 

Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte Requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se houve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, Defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013728-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JUNIOR COLETRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013728-87.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, onde a 

parte Requerente anexa ao pedido inicial o protocolo de requerimento 

administrativo datado de 16 de Março de 2020, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida no § 2° do 

Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte Requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se houve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 
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artigo 99, do CPC, Defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013769-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALISON LUIS DEUTSCHMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013769-54.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde o Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte Requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

Requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1011040-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI LUIS RECH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES PACHECO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011040-26.2018.8.11.0041. (k) 

AUTOR(A): DAVI LUIS RECH REU: JOSE ALVES PACHECO VISTOS, 

RETIFIQUE-SE o polo passivo da ação na forma da manifestação do 

Id.29366848. CUMPRA-SE a decisão do Id.20179376, principalmente no 

que atine ao cumprimento da decisão liminarmente proferida. Após, 

aguarde-se a realização da audiência designada no Id.28552803. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013613-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RIBEIRO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013613-66.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, onde a 

parte Requerente anexa ao pedido inicial o protocolo de requerimento 

administrativo datado de 03 de Março de 2020, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida no § 2° do 

Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte Requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se houve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, Defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003475-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ADIR MOREIRA PAES (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 13/07/2020, às 12:00 - 12:29 horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003210-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA CORREIA OAB - 028.056.821-57 (REPRESENTANTE)

MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT24099/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

 

Procedo intimação da parte autora para, no prazo legal, distribuir a carta 

precatório expedida nos autos, bem como comprovar sua devida 

distribuição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034755-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

cálculo apresentado pela contadoria.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014214-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA CARLOS ALENCAR BARROS (REQUERENTE)

M. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA OAB - MT13931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA (REQUERIDO)

JULIANA DANIELLE COSTA OLIVEIRA ABRAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.29655284, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1118394 Nr: 18071-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH MARIA AGUILERA RISPOLI DE AQUINO 

NUNES, ROMEU DE AQUINO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIEL MB EMPREENDIMENTO 

IMOBILIARIO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - 

OAB:OAB/MT 19.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133

 ANTE O EXPOSTO, e com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para declarar 

rescindido o contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva da 

Requerida e CONDENÁ-LA ao pagamento de: 1)R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), para cada um dos autores, acrescido de juros legais de 1% ao mês 

a partir da citação (art. 219 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) 

a partir deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos morais;2)R$ 

35.573,65 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta 

e cinco centavos), relativo a diferença retida indevidamente por ocasião 

do distrato, atualizado monetariamente pelo INCC, a partir do desembolso 

de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;3)O 

valor da indenização mensal prevista na cláusula 7.1.1 do contrato 

(fl.28v), fixada em 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, a contar de 

outubro/2015 até a data do distrato (fl.35/35), 02/12/2015, acrescido de 

correção monetária (INPC) a partir do vencimento; 4)R$ 10.039,24 (dez mil, 

trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), a título de restituição da 

comissão de corretagem, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária a partir do desembolso;CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios em favor do r. causídico da parte Autora, os quais arbitro em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, §2º do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 25 de março de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022532-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL WASSEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1022532-83.2016.811.0041 VISTOS, A parte Requerida FORD 

MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (id n.7989261), formulou requerimento 

de conversão da obrigação de fazer (substituir o veiculo defeituoso) em 

perdas e danos e efetuou o depósito em juízo do valor equivalente ao 

automóvel. Na sequência (id.n.8005417), manifestou expressamente o 

reconhecimento do pedido formulado na inicial, dispensando a produção 

de provas, e requereu o prosseguimento da ação com relação ao pedido 

de indenização por danos morais. A parte Autora (id. N8008910), 

concordou com o pedido, e requereu o levantamento do valor depositado 

em juízo pela Requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, “a” do NCPC, HOMOLOGO o 

reconhecimento da procedência do pedido de substituição do automóvel 

defeituoso por outro da mesma espécie, convertido em perdas e danos no 

valor de R$ 110.895,50 (cento e dez mil, oitocentos e noventa e cinco 

reais e cinquenta centavos) pela parte Requerida FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA, tornando definitiva a decisão id.n.4371043. 

EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor depositado nos autos em favor da parte 

AUTORA, observando os dados bancários indicados. A execução da 

multa decorrente do descumprimento da decisão e limitada no equivalente 

a 30 dias de descumprimento deverá ser postulada pela parte Autora em 

autos apartados, por se tratarem de procedimentos distintos e a fim de 

não causar tumulto no andamento do presente feito. Em observância ao 

que preconiza o §1º do artigo 90 do NCPC, CONDENO a parte Requerida 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

parcela proporcionalmente reconhecida, em favor do r. causídico da parte 

Autora. Tendo em vista que o prosseguimento do feito quanto ao pedido 

de indenização por danos morais, INTIME-SE a parte Requerida SAGA 

PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (ID8086275), para no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar quanto ao pedido de produção de provas, 

sob pena de preclusão e por consequência, o julgamento antecipado da 

lide. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010932-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RAFAEL TAFERNABERRI LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT17625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010932-26.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

ANDERSON RAFAEL TAFERNABERRI LEITE REU: SINDICATO DOS SERV 

DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DE ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO SINDICAL proposta por ANDERSON RAFAEL 

TAFERNABERRI LEITE em desfavor de SINDICATO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT, 

pleiteando em sede de pedido de tutela provisória: [...] a) Requer a 

concessão da medida liminar para que seja suspensa os efeitos da posse 

da Diretoria eleita na última eleição realizada em 05/12/2019, bem como no 

mérito, seja declarado nula a eleição sindical, a fim de que se possa 

realizar uma nova eleição nos parâmetros do Estatuto, além de suspensão 

dos efeitos do Estatuto registrado em 01/03/2019 (32759), bem como, a 

nomeação de interventor judicial haja vista a necessidade de um 

administrador no sindicato, visto a impossibilidade de um representado por 

outra entidade sindical presidir entidade diversa da qual pertence; [...] 

(Id.30136971). Com pedido de gratuidade, vieram conclusos. É o 

necessário. DECIDO. De proêmio, no tocante à concessão do benefício da 
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assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à 

benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que se impõe. As 

tutelas provisórias de urgência (CPC, art. 294), ainda que possuam caráter 

satisfativo ou conservativo, devem ser pleiteadas com fundamento no 

artigo 300 e seguintes do CPC, ressaltando que ainda se for postulada em 

caráter antecedente (arts. 303 a 310 do CPC), deve a petição inicial indicar 

o pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar/assegurar, o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Conseguinte, para o deferimento da tutela provisória de 

urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil. In casu, nada obstante os argumentos da parte Autora e a 

plausibilidade dos fatos narrados, contudo, não vislumbro a presença 

concomitante dos requisitos necessários à prolação de um provimento 

jurisdicional reversível para ambas as partes. Saliento que, autonomia 

regulamentar interna de constituição do sindicato, não permite que o Poder 

Judiciário intervenha sobre os atos do dirigentes, democraticamente 

eleitos por seus associados há mais de um ano, com registro público na 

forma da lei, enquanto apura a suposta nulidade apurada nesta ação. 

Portanto, nesta prematura fase processual, é impossível reconhecer de 

maneira inequívoca a probabilidade do direito do Requerente, frente a 

manifestação coletiva de vontade dos demais sindicalizados em eleger a 

atual direção do Réu, embora haja sinais concretos do seu direito 

particular em submeter ao Poder Judiciário esta demanda. Oportuno 

pontuar que os pressupostos supramencionados para a concessão da 

tutela de urgência são concorrentes, de forma que a ausência de um 

deles inviabiliza a pretensão antecipatória e dispensa a análise da 

presença dos demais requisitos, quais sendo, os da urgência à 

concessão da medida, impondo-se a triangulação do feito e a devida 

instrução processual, com o exercício do contraditório e ampla defesa, a 

fim de que o juízo forme seu livre convencimento. Ademais, a presente 

decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, 

demonstrado a presença dos requisitos através de pedido 

adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este 

provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, 

por não estarem presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do 

CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, contestar a demanda, consignando 

as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. 

Derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Ressalto que, tendo a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 

decretado o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio 

do COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem 

inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003475-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ADIR MOREIRA PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003475-40.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP REQUERIDO: ADIR 

MOREIRA PAES, BANCO DO BRASIL SA VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, ANULAÇÃO DE PROTESTO 

INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL proposta por SUPERMERCADO 

PAULISTA LTDA – EPP em face da ADAIR MOREIRA PAES e BANCO DO 

BRASIL S.A., com a finalidade de compelir a parte Requerida liminarmente 

a: [...] I- Presentes os requisitos esculpidos no artigo 300 do CPC, requer 

que seja concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, no 

sentido de proceder à baixa e/ou suspender os efeitos do protesto e da 

negativação realizada em nome da Requerente perante os Órgãos de 

Proteção ao Crédito, até ulterior decisão, com aplicação de multa diária não 

inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento da 

ordem judicial; [...] (Id.28531025) Comprovado o preparo da ação e o 

suposto pagamento do título protestado, vieram conclusos. É o necessário 

DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º do Código de Processo Civil. In casu, verifico a 

probabilidade do direito da Autora, a fim de que seja sustado os efeitos do 

protesto reputado indevido, porquanto há registro da Requerida dando 

conta de que houve o pagamento do título atacado pela Autora. Quanto ao 

periculum in mora/perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

este se mostra presente é certo que enquanto existir controvérsia judicial 

sobre a legalidade da emissão dos respectivos títulos deve ser afastado a 

possibilidade de negativação dos dados do devedor dos anais de 

proteção ao crédito, especialmente em caso de protesto de pessoa 

jurídica, do contrário, poderá acarretar prejuízos irreparáveis por 

impossibilitar-lhe atividades negociais a crédito. Nesse sentido já decidiu a 

Colenda Corte Superior de Justiça: “não pode ser considerado como prova 

simples cópia de possíveis conversas de whatsapp sem qualquer ata 

notarial para demonstrar o mínimo de veracidade, mesmo porque esse 

aplicativo não é regulamentado pela Anatel, bem como pode ser se fácil 

manipulação” (STJ HC nº 457.628/MT 2018/0164174-9, Relatora Ministra 

Laurita Vaz, DJ, 13/07/2018). A presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, em caso de demonstração 

futura dos requisitos indispensáveis ao deferimento do pedido, é possível 

que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O 

EXPOSTO, recebo a emenda a inicial, por estarem preenchidos os 

requisitos insculpidos no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de TUTELA 

DE URGÊNCIA vindicada pela Autora SUPERMERCADO PAULISTA LTDA – 

EPP para fim de SUSTAR os efeitos do PROTESTO lavrado em 23/10/2019 

no Cartório 2º Ofício de Várzea Grande cobrada no valor de R$564,00 

(quinhentos e sessenta e quatro reais), com vencimento para o dia 

11/10/2019 (Id.28531036). OFICIE-SE ao Cartório 2º Ofício de Várzea 

Grande para que informe ao juízo do prazo de 05 (cinco) dias o 

cumprimento desta ordem. CITE-SE e INTIMEM-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, para querendo 

apresentar resposta à ação, consignando as advertências dos artigo 334 

e artigo 335, do Código de Processo Civil, inclusive a existência de 

emenda a inicial. Derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Ressalto que, tendo a 

Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 decretado o 

fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio do 
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COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem inclusive 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como mandado. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023459-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS BENEDITO TAQUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1023459-44.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 30651269 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 30248018/30248021 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se 

ALVARÁ do valor depositado no id. 30248021 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 30651269. Custas 

remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do 

CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044091-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MENDES CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1044091-91.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 30246638. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011896-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE FRANCISCA DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Processo Nº 

1011896-24.2017.8.11.0041 (h) VISTOS, MARIZE FRANCISCA DE ASSIS 

propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A. Narra a Autora que a Requerida negativou indevidamente o 

seu nome, vez que a Autora jamais contratou qualquer serviço da 

empresa telefônica. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência 

inaudita altera pars, para exclusão de seus dados dos órgãos de proteção 

ao crédito, e no mérito a procedência da demanda para condenar o 

Requerido ao pagamento R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a titulo de danos 

morais, os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, 

além da inaplicabilidade da sumula 385 do STJ, vez que a outra restrição 

também está sendo discutida em demanda judicial. Decisão de ID. 

6715864, deferindo a tutela para que a Ré proceda a exclusão dos dados 

daquela dos órgãos de proteção ao crédito, determinando a citação da 

Requerida e deferindo os benefícios da justiça gratuita. Contestação 

apresentada no ID. 8066450, requerendo a improcedência dos pedidos, 

bem como, a condenação da Autora às penas por litigância de má-fé. 

Audiência de conciliação realizada no dia 14/08/2017, sendo formulada 

proposta de acordo pela Requerida, a qual não foi aceita pela Autora (ID. 

9403747). Impugnação à contestação de ID. 9862533. Ato continuo as 

partes foram intimadas para apresentarem as provas que pretendiam 

produzir. Ocasião em que a Requerida pleiteou pelo julgamento antecipado 

da lide (ID. 15374530) e a Autora informou que não tem mais provas a 

produzir (ID. 15501757). Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO DECIDO Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, 

sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar 

suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por 

base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o 

feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. 

Inicialmente, cumpre registrar a incidência da legislação consumerista à 

espécie dos autos, dada a subsunção das partes aos arts. 2º, 3º e 17 do 

CDC. Assim, incidindo as regras do CDC ao caso em análise, a 

responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser 

subjetiva (arts. 186 e 927 do Código Civil), para se tornar objetiva, a teor 

do que estabelece o artigo 14 da Lei de Consumo. Conforme orientação do 

referido artigo, "o fornecedor de serviços responde, independentemente 
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da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 

A imposição do dever de indenizar objetivamente exigirá, portanto, a 

ocorrência da conduta do agente (independente de culpa), dano e nexo 

causal. Ausentes quaisquer um destes requisitos, afasta-se o dever 

reparatório. No que se refere ao nexo causal, poderá ser afastado, 

deixando-se de impor a obrigação de reparação pelo fornecedor, na 

hipótese em que inexistir o defeito do produto ou serviço, ou quando 

houver culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, consoante determinam 

os incisos I e II, do § 3º do referido artigo 14 do CDC. A culpa exclusiva de 

terceiros capaz de afastar o nexo causal e elidir a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de produtos ou serviços somente se verifica 

quando o prejuízo não guardar qualquer relação de causalidade com a 

atividade desenvolvida pelo fornecedor, sendo absolutamente estranho ao 

produto ou serviço comercializado. Destarte, para que se configure a 

excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, é 

necessário que o fato danoso seja inevitável, imprevisível e totalmente 

estranho à atividade desempenhada pelo fornecedor. No caso em tela, a 

Requerente busca a declaração de inexistência de débito, com a 

consequente condenação da Ré em danos morais, em razão da inscrição 

indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que 

jamais firmou qualquer contrato ou adquiriu produtos junto à Requerida. A 

Requerida, por sua vez, aduz que não agiu ilicitamente, pois não violou a 

ordem jurídica, agindo conforme a lei que dispõe sobre seus serviços e, 

não havendo a alegada violação de dispositivo legal, não há que se falar 

em indenização, uma vez que a ilicitude constitui pressuposto inafastável 

da obrigação de indenizar. Mirando-se as alegações do Requerido, 

nota-se que este deixou de observar o ônus que lhe competia, de 

comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular. É que se o 

consumidor alega inexistência do débito, é do fornecedor de serviços, o 

ônus de comprovar que o negócio jurídico que lastreia o débito cobrado 

legitima a inclusão do nome daquele nos cadastros de proteção ao crédito 

(art. 373, II do CPC). Os documentos acostados nos autos não 

demonstram, com certeza, a relação contratual das partes. A empresa 

telefônica se limitou a trazer aos autos apenas, contas telefônicas, bem 

como telas sistêmicas, o que, por si só, não demonstra a relação existente 

entre as partes. Não há nenhum documento que comprove a legalidade do 

débito inscrito no cadastro de proteção ao crédito. Ressalta-se que, tais 

documentos acostados aos autos não comprovam a alegada regularidade 

da contratação, por se tratar de registro produzido unilateralmente, não 

tendo sido juntada cópia do contrato ou outros documentos utilizados pelo 

consumidor para a realização do negócio, devidamente assinado, 

contendo dados cadastrais/pessoais, que pudessem evidenciar a 

celebração do negócio jurídico. Logo, não procedeu a ré, ao que parece, 

com o cuidado exigido. Assim, tem-se que apesar de a Requerida ser 

detentora das informações e de possuir todos os meios de demonstrar a 

alegada relação jurídica e inadimplência do autor, foi desidiosa na 

produção da prova que lhe incumbia com exclusividade. Dessa forma, não 

comprovando a Requerida, ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo ao direito do autor, impõe-se reconhecer a sua responsabilidade 

civil, sendo manifestamente ilícita a circunstância consistente em permitir a 

mantença do nome do Autor em cadastro negativo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO EM JUÍZO - DEVEDOR NÃO 

CONTUMAZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Incumbe à parte ré, nas ações 

declaratórias negativas, provar a existência do débito, porquanto é certo 

que, no plano fático, não se pode atribuir ao autor o ônus de comprovar 

fato negativo. Sem provas contundes da existência do débito, há de se 

reconhecer como indevida a inscrição do nome do autor em cadastro de 

restrição creditícia. Se existem negativações anteriores em nome do 

requerente, distintas da discutida nestes autos - por dívida já declarada 

inexigível pela sentença, mas se ele comprova que todas estão sendo 

discutidas judicialmente, afastando o reconhecimento como devedor 

contumaz, faz jus à indenização por danos morais, em razão da 

negativação indevida, objeto desta demanda. (TJ-MG - AC: 

10378170012215001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019) Quando ocorre 

uma cobrança indevida, os posicionamentos mais atuais acerca da 

responsabilidade civil são no sentido de aceitar como causa de 

indenização a remessa do nome do Consumidor aos órgãos de proteção 

ao crédito, que prejudica o consumidor. Em assim não sendo, a cobrança 

indevida, se traduz em constrangimento, e a consequente indenização por 

danos morais. O dano está presente, eis que o Autor passou pelo 

transtorno de ser cobrado por uma dívida que não contraiu desde quando 

não utilizou do serviço de telefonia -, e ter seu nome lançado no rol dos 

maus pagadores por meses. Tais fatos, que não podem ser confundidos 

com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer 

pessoa de bem e cumpridora de seus compromissos, importando sem 

dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares normas de 

experiência comum, exsurgindo daí o dever da requerida de indenizar o 

consumidor lesado. É certo que a indevida inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito se configura como dano "in re ipsa", isto é, prescinde 

de prova. A propósito, vejamos: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO. DANO MORAI IN RE IPSA. MINORAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no 

sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re 

ipsa, isto é, prescinde de prova. Precedentes. (...)." (AgInt no AREsp nº 

1.128.519/RS, Relator (a) Ministro (a) LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, DJe 28/09/2019 - destaquei). Contudo, sabe-se que a 

caracterização do dano moral não subsiste caso existente apontamentos 

legítimos e anteriores nos cadastros restritivos no nome do postulante. 

Este entendimento encontra lastro na argumentação de que "quem já é 

registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido 

pela inscrição do seu nome como inadimplente em cadastros de proteção 

ao crédito" (STJ, REsp n. 1.002.985- RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 

27.8.2008). Nesse diapasão, ressalta-se ser inaplicável a Súmula 385 do 

STJ, no caso em tela, uma vez que a dívida preexistente é objeto de 

discussão judicial (Processo nº 1011887-62.2017.811.0041), o qual se 

encontra em trâmite na 3ª Vara Cível Desta Comarca. É pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO 

MORAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO 

JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO – 1. "Dispensa-se a 

prova de prejuízo para demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano 

moral, tido como lesão a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, 

por vezes é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem parte 

muito própria do individuo - o seu interior". (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação 

do montante a título de indenização por dano moral deve-se levar em conta 

a gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os 

efeitos surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 

0264955-8 – (210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – 

DJPR 27.08.2004). (grifei e negritei). Não há regras objetivas para a 

fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, 

atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para 

as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à 

econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida 

sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, desincentivando o 

causador do dano de novas práticas de atos assemelhados. Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Requerente deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. 

Em relação ao "quantum" a ser fixado em sede de danos morais, o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso em comento se coaduna com os 

danos morais sofridos pela autora. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela 

Requerente MARIZE FRANCISCA DE ASSIS, para DECLARAR a 

inexistência dos débitos, no valor de R$ 111,10 (cento e onze reais e dez 

centavos) com data de vencimento em 10 de setembro de 2016, e 

CONDENO a Requerida, TELEFONICA BRASIL S.A. ao pagamento no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros 
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de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (26/12/2016) e 

correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Presente o 

princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa. Transitado em julgado e decorridos 15 

(quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o 

desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT) 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001064-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1001064-24.2020.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo trazer para os autos sua qualificação 

profissional na forma estipulada pelo artigo 319, II do CPC ou demonstrar 

que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, conforme certidão de 

decurso de prazo de id. 29741242. Cumpre ressaltar o fato de que não se 

aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o 

processo não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em 

razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária 

do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 

- RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

15 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028345-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELELVANDO MARCELINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1028345-86.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 30651272 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 30503456/30503458 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se 

ALVARÁ do valor depositado no id. 30503458 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 30651272. Custas 

remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do 

CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055265-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FAZION JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1055265-97.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 30069612. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 
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cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002077-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FERREIRA NERY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1002077-58.2020.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis (id. 30070921) o prazo para 

emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das 

partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento da determinação 

de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 

319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo 

único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.485, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 485, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

290, 485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a 

PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Por consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO 

dos autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da 

distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052540-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1052540-38.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 30070292. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005258-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. M. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA OAB - 905.788.991-91 

(REPRESENTANTE)

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1005258-67.2020.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais 

ou demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, deixou 

transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de prazo de id. 

30403453. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 

do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será extinto 

em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS 

(2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

15 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
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Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034425-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA RIOS RICCI VOLPATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT15429-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL Proc. nº 

1034425-37.2017.8.11.0041 (h) VISTOS, LUIZA RIOS RICCI VOLPATO 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL em face HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

Discorrendo em síntese que no dia 14/05/2014 o “Instrumento Particular de 

Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Condominial a ser 

construída e outras avenças”, referente ao apartamento 44, Torre I, 

Condomínio “Residencial Reserva Bonifácia by Helbor” localizado na Rua 

Alfenas, n. 400, bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT, cuja conclusão estava 

prevista para 30/11/2015, com prazo limite de entrega do imóvel em 

27/05/2016, pelo preço de R$ 561.000,00 (quinhentos e sessenta e um mil 

reais). Relata que a obra não foi concluída no prazo previsto em contrato, 

sendo que a vistoria no imóvel adquirido só foi liberada em agosto de 

2016, muito após o prazo final de entrega. Além do descumprimento do 

prazo limite para entrega do imóvel, a Autora alega a existência de Termo 

de Ajustamento de Conduta firmado entre a Requerida, órgão municipais e 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE/MT) com objetivo de 

expedir o alvará de conclusão “habite -se”, fato sempre ocultado pela 

empresa; a demora injustificada para conserto dos itens reprovados 

durante a primeira vistoria; e ainda que a Requerente teve de arcar com as 

despesas de condomínio antes de ter a posse do imóvel. Por fim, requer a 

procedência dos pedidos, para o fim de condenar a Requerida ao 

pagamento da multa contratual, consistente na pena compensatória de 2% 

(dois por cento) do valor pago acrescida de 1% (um por cento) do valor 

pago ao mês, contados a partir de 28/05/2016 até o dia 10/03/2017; no 

valor total de 24.960,00 (vinte quatro mil, novecentos e sessenta reais), 

devidamente atualizado; d) Alternativamente, a procedência da ação 

condenando a Requerida ao pagamento da multa contratual, consistente 

na pena compensatória de 2% (dois por cento) do valor pago acrescida 

de 0,5% (meio por cento) do valor pago ao mês, contados a partir de 

28/05/2016 até o dia 10/03/2017; no valor total de R$ R$ 14.560,00 

(quatorze mil, quinhentos e sessenta reais). Pleiteia ainda, pela 

condenação da Requerida a restituir os valores pagos a título de taxa 

condominial, referente aos meses de setembro/2016 a março/2017, 

conforme fundamentação supra, no valor de R$ 5.631,15 (cinco mil, 

seiscentos e trinta um reais e quinze centavos), além da condenação a 

título de indenização por danos morais o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), devidamente atualizado. Audiência de conciliação realizada no dia 

26 de março de 2018, sem êxito (ID. 12406399). Contestação apresentada 

no ID. 12687535, requerendo a improcedência da demanda, pois restou 

comprovado o atraso da autoridade competente na expedição do Auto de 

Conclusão e a inexistência de atraso por culpa da Ré, que terminou as 

obras com aproximadamente três meses de antecedência do prazo 

contratual, sendo o habite-se expedido quase sete meses depois, o que 

exime a Ré de qualquer indenização a título material, além de não existir 

motivo para condenação em danos morais. Impugnação à Contestação de 

ID. 14713515. Ato continuo as partes foram intimadas para especificarem 

as provam que pretendem produzir. Ocasião em que a Autora pleiteou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 15327225) e a Requerida pela produção 

de prova testemunhal (ID. 15433879). Decisão de ID. 23805837, 

indeferindo a produção de prova testemunhal e oral. Vieram os autos 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. Com fulcro na 

permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz 

destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os 

pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no 

caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do 

artigo 355 do Código de Processo Civil. É dos autos que as partes 

firmaram "Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de 

Unidade Condominial a ser construída”, ID. 10654198, datado de 14 de 

maio de 2014, ficando convencionado o prazo de entrega para 30 de 

novembro de 2015, prorrogável por mais 180 (cento e oitenta) dias, de 

modo que o prazo fatal se daria em MAIO/2016. Assinalo que não há se 

discutir quanto à possibilidade da cláusula que permite à ré a tolerância de 

180 (cento e oitenta) dias de prorrogação para entrega das obras, porque 

além do adquirente ter ficado ciente desse prazo ao assinar o contrato, é 

praxe costumeira do mercado imobiliário exatamente este prazo de 

tolerância. Além disso, a dilação não encontra qualquer impedimento na 

legislação vigente, pois a entrega do imóvel não fica condicionada 

exclusivamente à vontade da ré, apenas há a previsão de prazo certo, 

determinado e previamente fixado de eventual atraso da obra. Ainda, pode 

haver demora na expedição de certidões, documentos ou alvarás por 

órgãos diversos e com prazos alheios à vontade da 

construtora/incorporadora, e nisso encontram as rés amparo no art. 33 da 

Lei n. 4.591/64, de forma que o prazo de tolerância previsto em contrato 

se faz para viabilizar o negócio. Não custa observar também que com a 

vigência do Novo Código Civil Brasileiro o julgador deve estar atento à 

função social e a não onerosidade dos contratos, de molde a estabelecer 

um equilíbrio entre as partes, mormente visando não prejudicar a parte 

mais frágil. Igualmente, ao caso em apreço, aplicam-se as diretrizes 

traçadas pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de 

produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2º 

e 3º do referido Codex. Nesse diapasão, impende registrar que o Código 

de Defesa do Consumidor, ao tratar da questão da responsabilidade por 

serviços prestados, apregoa consoante a norma inserta no seu artigo 14, 

caput, que o fornecedor responde independentemente da existência de 

culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação de serviços. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Frise-se também que deve ser observada a 

necessidade de inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso 

VIII do CDC, diante da hipossuficiência técnica e financeira do autor, bem 

como de sua vulnerabilidade. Não obstante a tese defensiva debatida 

pelas Requeridas, entendo que a concessão de alvará, revogação, 

anulação ou sua suspensão é ato administrativo inerente à própria 

atividade de incorporação imobiliária, e, portanto, não se caracteriza culpa 
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exclusiva de terceiro ou motivo de força maior, pois para tanto, a causa 

deve ser estranha à atividade explorada. Ademais, tais situações 

encontram respaldo na legislação atinente ao poder da Administração 

Pública, qual seja fiscalizar e, a bem do interesse público, embargar obras 

quando houver necessidade, razão pela qual, tal medida não pode ser 

considerada imprevisível apta a caracterizar o denominado "fato do 

príncipe". Dispõe a súmula 43 do STF: “A Administração pode anular seus 

próprios atos, quando eivado de vícios que os tornam ilegais, porque deles 

não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos 

os casos, a apreciação judicial.” Por sua vez, a Constituição Federal 

admite, em tese, a indenizabilidade do prejuízo experimentado pela parte ré 

em decorrência da atuação do Poder Público, com respaldo na seguinte 

norma: Art. 37 (...) § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Diante disso, e em observância às normas consumeristas aplicadas ao 

caso, não é razoável transferir ao Consumidor os riscos inerentes à sua 

atividade, incumbindo-lhe se for o caso, agir regressivamente contra o 

causador do dano. Importante se diga que diferentemente da cláusula 

contratual que dispõe acerca de um prazo determinado de tolerância, a 

qual é amplamente aceita pela jurisprudência, o mesmo não se pode admitir 

com relação à existência de cláusula de PRORROGAÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA POR PRAZO INDEFINIDO em decorrência de casos de 

força maior ou até mesmo condicionada a liberação de recursos 

financeiros destinados com o fim de executar as etapas construtivas do 

empreendimento. Isto porque, as disposições contratuais nesse sentido se 

mostram excessivamente onerosas e abusivas, nos termos do art. 51 do 

CDC, sobretudo, porque as dificuldades na obtenção de recursos para 

execução das obras, expedição do habite-se, dentre outras questões 

ligadas à esfera administrativa se inserem na área negocial das atividades 

desenvolvidas, configurando-se, destarte, fortuito interno, e, 

consequentemente, são nulas de pleno direito (art. 51, CDC), seja porque 

coloca o consumidor em desvantagem exagerada (inciso IV), permitindo o 

fornecedor concluir ou não o contrato (inciso X), ou rescindi-lo unilateral 

(inciso XI), além de possibilitar a modificação unilateral do conteúdo do 

negócio jurídico, em específico com relação ao tempo para a entrega da 

prestação, além de se mostrar em desacordo com o sistema de proteção 

ao consumidor (inciso XV), inclusive no que toca aos princípios da boa-fé 

e da equidade (inciso IV e § 1º, inciso I) e permitir restrição de direitos e 

obrigações inerentes à natureza do contrato (§1º, inciso II). Sob este 

prisma, não havendo que se falar em vinculação ao prazo previsto para 

execução dos serviços acessórios ou complementares, observa-se que 

as alegadas cláusulas são abusivas, devendo ser declaradas nulas. Não 

obstante a parte Requerida afirmar que não houve atraso na entrega da 

obra, limitou-se defender que o empreendimento estaria pronto e acabado 

em 18/02/2016, todavia o Habite-se foi expedido somente em 02/09/2016, 

porém, não apresentou qualquer justificativa plausível a fim de comprovar 

que a culpa pelo não recebimento das chaves seria da parte Autora, a 

qual somente efetivou-se em 10/03/2017. Frise-se que a simples emissão 

da Carta de Habite-se não configura a entrega do imóvel, somente 

constitui uma referência de que este “poderia” ser entregue, mas não 

caracteriza o cumprimento da obrigação, porquanto a efetiva entrega do 

imóvel se dá mediante o recebimento das chaves pelo adquirente. Alega o 

Autor que durante todo o período entre a entrega formal do 

empreendimento (06/09/2016) e o recebimento das chaves (10/03/2017) a 

autora teve de arcar com todas as despesas condominiais, mesmo não 

tendo a posse do imóvel, ou seja, teve de arcar com todas as despesas 

do condomínio por aproximadamente 06 meses mesmo não tendo a posse 

sobre o imóvel. No tocante aos encargos que pesam sobre o imóvel, 

especificamente as chamadas taxas condominiais, conquanto o custeio 

toque ao comprador por força de cláusula expressa, essa obrigação 

somente nasce para o mesmo a partir do momento em que for imitido na 

posse do bem quando, então, passa a exercer as faculdades de usar, 

gozar e dispor da coisa. Não basta, para este efeito, a simples concessão 

do habite-se. Sendo assim, devem ser restituídos os valores pagos a título 

de taxa condominial antes da entrega das chaves ao Autor (10/03/2017), 

no valor de o valor total de R$ 5.631,15 (cinco mil, seiscentos e trinta um 

reais e quinze centavos). De outra sorte, infere-se do contrato firmado 

entre as partes (cláusula 13.3) que houve estabelecimento de cláusula 

penal, caso a Requerida demore a cumprir sua obrigação (entrega do 

empreendimento), incidirá a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

pago, de caráter compensatória e 0,5 (meio por cento) ao mês, ou fração, 

calculada pro rata dies, mensal e cumulativa até a conclusão física das 

obras, de caráter moratório, in verbis: 13.3 Caso a demora no cumprimento 

da obrigação venha a ser causada pela VENDEDORA, por força de atraso 

injustificado na conclusão das obras, ela estará sujeita a duas penas pelo 

tempo que vier exceder, contado a partir do final do prazo de tolerância de 

180 (cento e oitenta) dias, a saber: a) uma de caráter compensatória, 

aplicável uma só vez, no percentual correspondente a 2% (dois por cento) 

calculado sobre o valor pago, pelo(s) COMPRADOR(ES), por conta do 

preço até a data da conclusão física das obras, excluídos do cálculo juros 

e multa moratória por ele eventualmente pagas; e, (b) outra de caráter 

moratório, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 

fração, calculada pro rata dies. Essa pena será mensal e cumulativa, 

incidindo sobre o valor pago pelo(s) COMPRADOR(ES) até a data da 

conclusão das obras, excluídos do cálculo juros e multa moratórias por ele 

eventualmente pagas, mas corrigido pelo mesmo índice de correção 

ajustado para este contrato. Ainda, o mencionado contrato prevê 

penalidade de caráter moratória no valor correspondente a 1% do valor 

devido caso o comprador esteja inadimplente, vejamos: 13.2 Caso a 

demora no cumprimento da obrigação tenha sido causada pelo(s) 

COMPRADOR(ES), ele(s) deverá(ão), na oportunidade em que purgar a 

mora, pagar a multa compensatória de 2% (dois por cento) calculada 

sobre o débito vencido, após ter sido previamente corrigido até o dia da 

liquidação, como acerto “pro rata dies”, bem assim acrescido de juros de 

mora a razão de 1% (um por cento) ao mês, também contados dia a dia, 

do vencimento até o efetivo pagamento. A prestação, ou parcela, objeto 

do atraso somente será considerada quitada quando liquidada acrescida 

dos encargos acima especificados assim como do reembolso das 

despesas decorrentes, inclusive custas da notificação e honorários do 

advogado que vier a ser contratado. Assim, a Autora busca a aplicação 

do CDC, a fim de se aplicar as mesmas penalidades às partes no caso de 

inadimplemento, in casu, multa de mora estabelecida em 1% ao mês, por 

ser mais benéfica ao consumidor. No tocante a inversão da cláusula penal 

moratória, fixada em caso de inadimplemento da adquirente, é inaplicável à 

espécie. Tendo em vista que há previsão expressa de cláusula penal 

moratória em favor da adquirente por atraso na entrega da obra imputada 

a construtora. A propósito, tal entendimento é extraído da tese firmada no 

Recurso Especial Repetitivo nº 1614721/DF (Tema 971): “RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. 

CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA 

VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE 

MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA 

INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, 

TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM 

PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO 

EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o 

comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula 

penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser 

considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do 

vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) 

serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso 

concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1614721/DF, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/05/2019, DJe 25/06/2019)(g.n)” Sendo assim, deve prevalecer os 

termos da Cláusula 13.3, aplicando multa no percentual de 2% (dois por 

cento) calculado sobre o valor pago pela compradora até a data da 

conclusão física das obras (R$ 176.840,00) e outra de 0,5% (zero virgula 

cinco por cento) ao mês, ou fração calculada pro rata dies. Quanto à 

configuração do dano moral, de acordo com o CDC, todas as empresas 

que integram a cadeia da relação de consumo são responsáveis 

solidariamente e objetivamente pelos danos ocasionados ao consumidor, 

razão pela qual respondem solidariamente pela devolução de valores 

pagos e cobrados indevidamente, assim como por demais danos 

causados, conforme previsão do artigo 7º, parágrafo único, do referido 

códex. Em que pese o mero inadimplemento contratual por si só, não gerar 

danos morais, a situação retratada nos autos revela-se além do que um 

simples descumprimento de obrigação, mas sim, circunstancia que afeta 

diretamente a vida da parte Requerente/Consumidora, causando-lhe 

profunda perturbação e aflição, atingindo os direitos da personalidade e 
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enseja possibilidade de reparação. A parte Requerida ultrapassou o limite 

do bom senso e da legalidade, frustrando sobremaneira a expectativa da 

entrega do imóvel na data aprazada, por motivos injustificáveis, haja vista 

que como reconhecido anteriormente, a parte Requerente não praticou 

qualquer ato que pudesse sobrestar a entrega das chaves. Ao revés, a 

parte Requerente efetuou o pagamento dos valores devidos. Trata-se de 

dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos 

danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. É pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Quanto ao 

valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser 

observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia 

de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e 

negritei). É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade. É salutar que respeitados entendimentos contrários, entendo 

que as construtoras agem de extrema má-fé ao incluírem respectivas 

cláusulas contratuais em total desrespeito ao Código de Defesa do 

Consumidor, prática essa que vem se tornando comezinha no mercado 

imobiliário, não agindo assim com a boa-fé objetiva que deve permear as 

relações contratuais, exsurgindo daí o dolo na conduta da Requerida, 

requisito essencial para aplicação da repetição do indébito, nos termos do 

art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 

159 do Supremo Tribunal Federal. ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e 

da jurisprudência, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR a HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pagar à 

parte Requerente LUIZA RIOS RICCI VOLPATO: 1) R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso 

e correção monetária (INPC) a partir deste decisum, a título de danos 

morais; 2) R$ 5.631,15 (cinco mil, seiscentos e trinta um reais e quinze 

centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) 

a partir do desembolso, referente à restituição das taxas condominiais; 3) 

R$ 3.536,80 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), 

referente a multa compensatória, devidamente atualizado (INPC) e com 

juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; 4) R$ 3.536,80 (três mil 

quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), referente à multa 

moratória, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária - INPC, 

a partir de cada vencimento, Em razão da sucumbência recíproca, 

CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada 

uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º do CPC, vedada a compensação, Transitado em julgado e decorridos 

15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o 

desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT) 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001858-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILTON BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1001858-45.2020.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis (id. 30054674) o prazo para 

emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das 

partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento da determinação 

de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 

319 e 320 do CPC circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único 

do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.485, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 485, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

290, 485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a 

PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Por consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO 

dos autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da 

distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053874-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1053874-10.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 30070299. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 
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termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002084-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1002084-50.2020.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis (id. 30070930) o prazo para 

emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das 

partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento da determinação 

de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 

319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo 

único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.485, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 485, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

290, 485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a 

PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Por consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO 

dos autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da 

distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019105-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA COSTA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1019105-78.2016.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 30206440 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 19338603/19338606 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se 

ALVARÁ do valor depositado no id. 19338606 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 24486192. Custas 

remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do 

CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023562-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENINE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JUCILENE MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIANO CALMON NETTO OAB - MT8151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023562-85.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 26 de 

março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036601-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (EMBARGANTE)

JOSE CHARBEL MALOUF (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO PERUSSOLO (EMBARGADO)

ANNA MARIA FARIAS DE ABREU (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036601-86.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação a parte autora para que se manifeste acerca 

do retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 dias. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036006-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036006-19.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036006-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036006-19.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035881-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

CASSIONIRA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035881-51.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035881-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

CASSIONIRA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035881-51.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034691-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JOSE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034691-53.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035978-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035978-51.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038396-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICE GAUER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038396-59.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038804-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038804-50.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035961-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035961-15.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010472-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010472-73.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010278-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010278-73.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019912-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019912-93.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020002-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAN PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020002-04.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036162-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036162-07.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036802-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036802-10.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036642-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MANOEL SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036642-82.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036648-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036648-89.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038498-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARLEI RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038498-81.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039337-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN PEDROSO BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039337-09.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038761-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038761-16.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039248-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PALMEIRAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039248-83.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034765-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APRIGIO PEREIRA DE SENA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034765-10.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039461-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDYCLEI RENAN FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039461-89.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037755-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAUL DE AUGUSTINHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037755-71.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038015-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MONTEIRO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038015-51.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039428-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039428-02.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036878-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICENE ALVES PORTO (AUTOR(A))

K. V. A. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036878-34.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039693-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDERSON DIEGO DA SILVA LISBOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039693-04.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010827-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PAULO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010827-83.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020934-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO ALVES ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020934-89.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039429-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERTON PAULINO LAURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039429-84.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010637-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA KHAROLLINY BORGES MARTINS FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010637-23.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038964-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO ANTONIO SANTOS E SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038964-75.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037049-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EDINALDO DE ANDRADE JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037049-88.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038700-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUZIRIO APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038700-58.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 26 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008466-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIKA PET REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE DUARTE DE QUADROS SANTOS (REU)

C.D. DE QUADROS SANTOS - ME (REU)

 

petição em anexo.

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1014029-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA TIO SAM LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERGNTON THOMAZ ZIMERMANN DIAS OAB - MT22605/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIAL ARAPUTANGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LT 

(REQUERIDO)

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014029-34.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício, eis 

que a planilha acostada no ID 30690854 não se trata de documento oficial. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015280-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015280-29.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 29861643, em cinco 

dias. Após voltem-me os autos conclusos. Cuiabá/MT, 26 de março de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000130-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PINTO DA SILVA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000130-71.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Depreende-se da petição de ID. 12742052 que a ré juntou aos autos 

documentos novos, referente ao procedimento de recuperação de 

energia. Assim, em atenção ao art. 10, CPC, intime-se a autora para 

manifestar-se acerca dos documentos citados alhures, no prazo de 05 

dias. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015973-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDISLENE LAURA CORREA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1015973-76.2017.8.11.0041. SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais e pedido de 
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tutela de urgência proposta por Eudislene Laura Correa de Carvalho 

contra Energisa – Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados nos autos, em que a autora requer a extinção do feito em 

razão da existência da coisa julgada (ID 10643381). É o relatório. 

Fundamento. Decido. Verifica-se dos autos que a autora ajuizou ação 

contendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir do processo 

0053411-50.2015.811.0001, sendo que referida ação foi julgada 

procedente (ID 10643498). Diante do julgamento daquela ação, 

constata-se a ocorrência da coisa julgada material. O artigo 337, inciso VII, 

§§ 1º, 2º e 4º do Código de Processo Civil dispõem: “Art. 337. Incumbe ao 

réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VII – coisa julgada; (...) § 1o 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (...) § 4o 

Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão 

transitada em julgado...” Segundo José Arnaldo Vitagliano trata-se de 

coisa julgada: “Coisa julgada é a entrega final, por parte do judiciário, da 

tutela jurisdicional ao litigante; é o pronunciamento final do julgador acerca 

do caso colocado ao seu crivo, pondo fim ao litígio e resolvendo as 

questões colocadas em discussão, da qual não existe mais recurso, 

devido à incidência do trânsito em julgado ou devido á extenuação, ao 

esgotamento de todo e qualquer recurso cabível, tornando, assim, em 

tese, imutável a decisão judicialmente expedida.”[1] Diante da latente 

igualdade da matéria desta ação declaratória de inexigibilidade de débito 

c/c danos morais e pedido de tutela de urgência e a ação n.º 

0053411-50.2015.811.0001, proposta e sentenciada com resolução de 

mérito, forçoso se faz o reconhecimento da coisa julgada. Posto isto, julgo 

extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso V, do Código de Processo Civil. Custas pela autora, todavia, 

sendo beneficiária da justiça gratuita, fica a exigibilidade suspensa. 

Honorários indevidos, eis que não foi formado o contraditório. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito [1] VITAGLIANO, José Arnaldo. Coisa Julgada e Ação 

Anulatória. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2008. p. 32.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022162-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN TEIXEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA DERZE (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1022162-02.2019.8.11.0041 SENTENÇA O autor 

manifestou-se pela desistência da presente ação antes da citação da 

executada (ID. 27752880). Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 

485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Custas pelo exequente. Sem 

honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006820-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRISON COSTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

BRASIL ADMINISTRACAO DE PROGRAMA EDUCACIONAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA OAB - BA14144 (ADVOGADO(A))

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Processo nº 1006820-48.2019.8.11.0041 SENTENÇA A parte autora 

postulou a desistência da ação (ID. 27964841). Na hipótese dos autos, 

verifica-se que a ré já apresentou contestação, sendo imprescindível, 

portanto, a sua concordância, conforme o § 4º do art. 485 do CPC. 

Intimada para se manifestar quanto ao pedido, a ré foi favorável ao pedido 

de desistência (ID. 30606472). Com essas considerações, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito. Custas pelo autor, bem como 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Todavia, fica 

a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária deferida (ID. 

18670970). Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1020882-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CRISTINA RIBEIRO GARCIA BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1020882-93.2019.8.11.0041 SENTENÇA A parte 

autora postulou a desistência da ação (ID. 29900074). Na hipótese dos 

autos, verifica-se que a ré já apresentou contestação, sendo 

imprescindível, portanto, a sua concordância, conforme o § 4º do art. 485 

do CPC. Verifica-se que a ré é favorável ao pedido de desistência tanto 

que assinou junto com a parte autora o pedido de desistência (ID. 

29900074). Com essas considerações, com fundamento no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito. Custas pela autora e honorários advocatícios na forma pactuada. 

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022815-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS FRANCA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Processo nº 1022815-09.2016.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c tutela cautelar provisória de 

urgência e dano moral proposta por José Martins França – M.E contra 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Relata a autora que 

possui um estabelecimento comercial com a nomenclatura fantasia “Motel 

Casa Blanca”, situado na rodovia Dep. Emanuel Pinheiros, em Cuiabá e 

recebeu a visita de funcionário da empresa ré fazendo um levantamento 

com relação ao seu relógio medidor. Aduz que foi comunicado que havia 

“JUMPER NOS TCS FASE A,B,C”, sendo que um dos seu funcionários foi 

obrigado a assinar um termo de ocorrência e inspeção. Informa que foi 

apresentado defesa administrativa, dentro do prazo para tanto, mas 

indeferida. Sustenta que em razão do ocorrido, recebeu fatura no valor de 

R8.996,67, relativo à diferença de consumo durante período de suposta 

irregularidade, averiguado pela ré de forma unilateral, sendo ilegal o valor 

cobrado. Defende a inexistência da irregularidade apontada pela ré, bem 

como ausente a responsabilidade pelo pagamento de diferença de 

consumo. Consigna que sofreu danos de ordem moral, em razão das 

ameaças de suspensão de fornecimento de energia, pelo que pugna pela 
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condenação da ré ao pagamento de indenização. Diante disso, postulou a 

concessão de antecipação de tutela para determinar que a ré se abstenha 

de interromper o fornecimento de energia elétrica ou, caso já tenha 

efetivado, seu restabelecimento. Ao final, requereu a procedência do 

pedido, para declarar a inexistência do débito referente à recuperação de 

consumo no valor de R$ 8.996,67; condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00; inversão do ônus 

da prova e a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios. O despacho de ID. 4463077determinou a emenda 

da inicial. A determinação foi cumprida pela petição de ID. 4486473. O 

pedido de tutela antecipada foi deferido (ID. 4503242). A audiência de 

conciliação restou infrutífera, ante a ausência de parte autora (ID. 

4917389). Citada, a ré ofertou contestação acompanhada de documentos 

(ID. 5527997), defendendo a improcedência dos pedidos, ao argumento de 

que foi detectada irregularidade no sistema de medição, cabível a 

apuração e cobrança de valor relativo a consumo supostamente não 

computado. Aponta a inexistência de dano moral, a impertinência da 

inversão do ônus da prova, bem como a possibilidade de suspensão do 

fornecimento de energia. Impugnação à contestação (ID. 7264886). 

Intimadas, as partes informaram seu desinteresse em produção de provas 

e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram 

conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento. Decido. Os autos 

estão aptos para receber sentença de mérito e, sendo integrante da Meta 

02/CNJ, possui prioridade de julgamento (artigo 12, §2º, inciso VII, 

CPC/2015). A relação existente entre as partes é de consumo. Logo, 

aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 

6º, inc. VIII, do CDC. A autora relata que a concessionária de energia, no 

mês de setembro de 2016, efetuou cobrança do valor de R$ 8.996,97 (oito 

mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), 

referente à recuperação de consumo, em razão da constatação de 

irregularidade no medidor. Citada, a ré ofertou contestação defendendo a 

legitimidade da dívida referente ao consumo não faturado, por 

irregularidade no medidor de energia. Argumentou que não houve falha no 

procedimento adotado, seguindo as normas estabelecidas na resolução 

que o disciplina. Para sustentar a defesa, apresentou cópia de ficha 

cadastral e histórico de contas do cliente (ID. 5528000 e 5528002). A ré 

defende que da inspeção realizada foi gerada fatura de energia referente 

à recuperação de consumo não computado, em razão da suposta 

irregularidade existente no medidor de energia, no valor de R$ 8.996,97 

(oito mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), 

conforme se depreende da planilha de cálculo de revisão de faturamento 

(ID. 4451529 ). Necessário destacar que não se verifica nos autos a 

notificação extrajudicial da autora, apontando a existência de 

irregularidade e a comunicação acerca da inspeção do medidor. Em que 

pese os documentos apresentados pela ré, os procedimentos adotados 

ocorreram à revelia da autora, vez que esta só se insurgiu 

administrativamente quanto à cobrança, quando já efetivado o faturamento 

da recuperação de consumo, portanto, não oportunizado o contraditório e 

ampla defesa. Cumpre destacar que não foi apresentado nos autos laudo 

pericial que apontasse a irregularidade alegada. O Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso tem o entendimento de que as irregularidades 

constatadas nos medidores devem ser comprovadas pelas 

concessionárias fornecedoras de energia elétrica através de laudo 

técnico, oportunizando o contraditório e a ampla defesa, sob pena de 

serem declarados inexigíveis os débitos delas relativos. Nesse sentido 

colaciono o recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO 

TÉCNICO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSOS NÃO PROVIDOS.A prova da irregularidade no medidor de 

energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e 

da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua 

ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. 

Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do 

procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o 

consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e 

personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do 

cotidiano. (N.U 0005754-91.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 

25/06/2019 - Negritei)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

IRREGULARIDADE DE MEDIDOR – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA ELABORADA 

DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – CONSTATAÇÃO – 

COBRANÇA DE FATURA EXTRA DE CONSUMO – INADMISSIBILIDADE – 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – 

AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NULIDADE DO 

DÉBITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS 

– NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Afigura-se 

ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a 

alegação de realização de perícia e constatação de fraude no medidor, se 

esta foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não 

possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. Se 

constatado que o termo de ocorrência, a perícia e, ainda, a cobrança de 

fatura extraordinária de energia elétrica procedida pela concessionária 

apelante ofendem o direito básico do consumidor, conforme assegurado 

no artigo 6º, III, do CDC, imprescindível a manutenção da sentença 

recorrida, que declarada a inexigibilidade das citadas faturas. - Vencido 

em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários 

advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, 

após a prolação da sentença de piso. (N.U 0044246-87.2014.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019 - Negritei)” “APELAÇÃO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA 

– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO A RESPEITO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA 

– APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – 

COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO 

CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve 

ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e 

confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da 

declaração de inexistência do débito daí oriundo. Não é cabível a 

responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de 

apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada 

nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que 

supere os contratempos normais do cotidiano. A alteração substancial de 

parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os 

quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos 

proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (N.U 

0040671-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019 - 

Negritei)” Denota-se que a ré deixou de observar os procedimentos para 

constatação de irregularidade e recuperação de diferença de energia, 

estando estes consignados na Resolução Normativa n° 414/2010, da 

ANEEL. Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; I I – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2o Uma cópia do TOI 

deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, 

no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3 o Quando da recusa do 

consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 

(quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do 

recebimento. § 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do 
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recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia 

técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que 

não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. 

(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) § 5 o Nos casos em 

que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. 93 § 6o A avaliação 

técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada 

pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 7 o Na hipótese do § 6 o , a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9 o Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o. § 10. 

Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor 

será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha 

optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes 

custos, vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de 

que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Neste 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. 

CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA FRAUDE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI NULO. 

APARELHO NÃO SUBMETIDO A PERÍCIA PARA, EM RAZÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, EXCLUIR EVENTUAL PROBLEMA NÃO DE RESPONSABILIDADE 

DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE 

CONSUMO EXIGIDA PELO ART. 129, § 1º, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, 

DA ANEEL. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA 

PROVA. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081818874, Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado 

em: 21-08-2019). Consigno que, oportunizada a produção de provas, a ré 

requereu o julgamento antecipado do feito. Tendo em vista que a ré alega 

a existência de defeito no medidor da Unidade Consumidora n. 3537013, e 

que cabia a ela comprovar a irregularidade através de laudo técnico, 

observando o contraditório e ampla defesa, não resta demonstrada a 

responsabilidade do autor, quanto ao consumo irregular de energia 

elétrica, desse modo que não lhe pode ser imputada cobrança pela 

revisão de faturamento. Portanto, inexigível o débito no valor de R$ 

8.996,97 (oito mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e sete 

centavos), constante na fatura com vencimento em 25/11/2016. Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais, o Código Civil, em seu artigo 186 

dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, 

comete ato ilícito, in verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Em 

complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar 

civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do 

causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente 

caso. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei) 

Depreende-se dos autos que a autora apesar de ter suportado ameaças 

de corte de energia, a interrupção não chegou a ser concretizada, e tão 

pouco seus dados foram insertos nos órgãos de proteção ao crédito, não 

restando demonstrado a ocorrência de danos morais capaz de ensejar o 

pagamento de indenização. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LAVRATURA DE TOI. COBRANÇA 

DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL REQUERENDO A 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCONFORMISMO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. INCONTROVERSA A 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO 

DA PERSONALIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA 

ELÉTRICA OU COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 

Ainda que tenha sido reconhecida a conduta ilícita da apelada, inexiste 

prova nos autos de que o consumidor tenha sido submetido a qualquer 

situação vexatória no meio social em que convive, ou à circunstância 

posterior que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente em 

seu comportamento psicológico, culminando em aflição, angústia ou 

desequilíbrio em seu bem-estar.Com efeito, o fornecimento de energia 

elétrica é serviço essencial e deve ser prestado de forma adequada, 

eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do CDC. Logo, impõe-se à 

concessionária, assim, atuar de forma diligente para garantir a 

continuidade da prestação do serviço, evitando prejuízos aos 

consumidores. Contudo, este não é o caso, pois, repita-se, não obstante 

comprovada falha na prestação do serviço, não se vislumbra a existência 

de corte no serviço de luz na residência da apelante nem mesmo restrição 

creditícia do seu nome. (N.U 0028430-18.2017.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 05/08/2019). Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para 

DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado pela ré, no valor de R$ 

8.996,97 (oito mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e sete 

centavos), referente à recuperação de consumo da fatura com 

vencimento em R$ 25/11/2016. Confirmo a liminar deferida no ID. 4503242. 

Custas e despesas processuais por ambas as partes, na proporção de 

50% para cada, nos termos do artigo 86, do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor da 

causa, em igual proporção, conforme artigo 85, §2º, ambos do CPC. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

9ª Vara Cível
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CASSIO ROSA DE ASSUNCAO ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente, com fundamento no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC e no Provimento nº 56/2007 da CGJ, IMPULSIONO os autos 

com o objetivo de INTIMAR a parte Requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias se manifestarem quanto ao despacho ID 28266937. Cuiabá-MT, 25 de 

março de 2020 (assinado digitalmente) JULIANA GONÇALVES DE MELO 

RIBEIRO DA SILVA KIDO Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021110-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BUSSIKI CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELANE GONCALVES OAB - MT9390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021110-39.2017.8.11.0041 AUTOR: CARLA 

BUSSIKI CUNHA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 27 

de outubro de 2017. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021110-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BUSSIKI CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELANE GONCALVES OAB - MT9390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006859-79.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDILENE VELOSO LUCAS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que EDILENE VELOSO LUCAS move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente automobilístico ocorrido no dia 13.08.2014, tendo resultado a sua 

invalidez permanente. Alega que recebeu parcialmente a indenização 

pleiteada restando o montante de R$ 11.137,50 (onde mil cento e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos). Instruiu a exordial com os documentos. 

Devidamente citada, a parte ré compareceu na audiência de conciliação 

que restou infrutífera, ocasião na qual apresentou contestação e 

documentos, arguindo preliminarmente: I- A necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder na demanda; II- Carência da ação – falta de interesse de 

agir em razão de pagamento da cobertura em sede administrativa e III - 

Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. Realizada a perícia médica no segurado (ID. 

22297518), indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento da diferença do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE 

PAGAMENTO DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que houve o efetivo pagamento da 

cobertura devida, conforme Legislação que regulamenta o instituto 

DPVAT. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a 

parte demandante tem interesse jurídico em receber, se houver, saldo 

remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar se confunde 

com o mérito e como tal será apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

EM NOME DE TERCEIRO– REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 
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comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 inciso II do 

CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de 

que seja indicado o endereço das partes, o que foi devidamente 

observado. O artigo 320, por sua vez, determina a apresentação dos 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o 

comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a 

indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Superada as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte autora que foi 

vítima de acidente de transito resultando invalidez permanente, razão pela 

qual pretende ver a parte demandada condenada ao pagamento do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente no 

valor R$ 11.137,50 (onde mil cento e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), a titulo de indenização pela sua invalidez em razão de ter 

recebido somente uma parte da quantia que fazia jus, mais honorários 

advocatícios. Para análise da presente questão, importante salientar que o 

sinistro ocorreu em 23.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. 

Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a 

vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais 

indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais 

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda 

anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou 

inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos 

ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um 

membro superior e de um membro inferior Perda completa da visão em 

ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões 

neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizado perícia 

judicial (id. 22297518), a qual afirma que: “A análise dos autos e exames 

clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado. A invalidez é média em membro 

superior esquerdo. Aplicando a tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL 

DE SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91) podemos considerar a 

incapacidade como média (50%) no membro superior esquerdo (70%).”. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Conforme tabela acima 

anexada, havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos, terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, parcial a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro lesionado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 
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9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 R$ 4.725,00 

Considerando que o valor integral devido equivale à R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), mas que foi realizado pagamento pela 

via administrativa no importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), resta para a quitação da indenização o 

valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, enfrentados as questões trazidas a baila e capazes a influir à 

conclusão, c com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento do saldo remanescente da indenização do SEGURO DPVAT no 

importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (23.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

25 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014186-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIS TAKASE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014186-46.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILBERTO MALTZ SCHEIR EXECUTADO: ANTONIO LUIS TAKASE Vistos 

etc. Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal 

de Justiça. No mais, intime-se o exequente para manifestação acerca do 

cumprimento espontâneo da sentença no prazo de 05 dias, valendo o 

silêncio como anuência. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013865-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA PALMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

CARLOS AVELINO RIBEIRO FILHO (EXEQUENTE)

MARLY PALMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

SILVANA PALMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

CELMA INES RIBEIRO MALHEIROS (EXEQUENTE)

EDSON PALMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

ALVARO MARCOS PALMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS PALMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

SANTANDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013865-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALVARO MARCOS PALMA RIBEIRO, MARLY PALMA RIBEIRO, CARLOS 

AVELINO RIBEIRO FILHO, CELMA INES RIBEIRO MALHEIROS, JOSE 

CARLOS PALMA RIBEIRO, MARCIA REGINA PALMA RIBEIRO, EDSON 

PALMA RIBEIRO, SILVANA PALMA RIBEIRO EXECUTADO: SANTANDER, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dê ciência às partes 

quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça. No mais, 

intime-se o exequente para manifestação acerca do cumprimento 

espontâneo da sentença no prazo de 05 dias, valendo o silêncio como 

anuência. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0035458-21.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY FERREIRA NEVES SODRE OAB - MT6782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINALDO CHAGAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO PROENCA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOVITA BRAGA DA SILVA E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JEISIMAR JANE CAMARAO PACHECO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CAIO VINICIUS DE SOUZA PACHECO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0035458-21.2013.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCELO FERREIRA NEVES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JEISIMAR JANE CAMARAO PACHECO, 

CAIO VINICIUS DE SOUZA PACHECO, RICARDO PROENCA DE OLIVEIRA, 

JOVITA BRAGA DA SILVA E SILVA, JOSE REINALDO CHAGAS Vistos 

etc. Certifique-se a Secretaria Judicial o decurso do prazo do edital 

expedido nos autos, após cumpra-se integralmente o decisório de Id n. 

28528271. CUIABÁ. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018797-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018797-08.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. No decisório anterior foi indeferido o 

pedido de assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte 

autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. O agravo de instrumento 

interposto pela parte não foi conhecido. Transcorreu o prazo sem o devido 

atendimento pela parte interessada. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que se esvaiu o prazo para o atendimento do 

emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado o 

recolhimento das custas processuais. Vejamos o que dita o artigo 321 e 

parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de 

Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 
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Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM 

NOME DO ADVOGADO - ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da 

inicial, não exige a intimação pessoal da parte, por ausência de previsão 

legal. (Ap 138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 

14/09/2018) EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETAA EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021441-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021441-84.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE DIVINO LOPES DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Intime-se a autora para 

manifestação acerca do cumprimento espontâneo da sentença, no prazo 

de 05 dias, valendo o silêncio como anuência. Cumpra-se. CUIABÁ. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001289-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001289-15.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDEVALDO FRANCISCO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Intime-se a autora para 

manifestação acerca do cumprimento espontâneo da sentença, no prazo 

de 05 dias, valendo o silêncio como anuência. Cumpra-se. CUIABÁ. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018144-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018144-69.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RONICLEI NUNES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Intime-se a autora para manifestação 

acerca do cumprimento espontâneo da sentença, no prazo de 05 dias, 

valendo o silêncio como anuência. Cumpra-se. CUIABÁ. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018748-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO NUNES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018748-30.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCIANO NUNES DE ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Intime-se a autora para 

manifestação acerca do cumprimento espontâneo da sentença, no prazo 

de 05 dias, valendo o silêncio como anuência. Cumpra-se. CUIABÁ. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017169-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ROSA SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017169-81.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JACKSON ROSA SALES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a autora para manifestação 

acerca do cumprimento espontâneo da sentença, no prazo de 05 dias, 

valendo o silêncio como anuência. Cumpra-se. CUIABÁ. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018064-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018064-08.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Intime-se a autora para 

manifestação acerca do cumprimento espontâneo da sentença, no prazo 

de 05 dias, valendo o silêncio como anuência. Cumpra-se. CUIABÁ. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022805-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE CAMPOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022805-62.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA DE CAMPOS RODRIGUES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO que ANA DE 

CAMPOS RODRIGUES move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S,A, alegando, em suma, que foi vitima 

de acidente de trânsito ocorrido no dia 16.12.2014, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da importância do prêmio do Seguro Obrigatório 

relativo a sua invalidez no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), bem como o reembolso das despesas 

médicas-hospitalares, que segundo ela foram efetuadas em razão de 

acidente automobilístico, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos de IDs. 4448688 ao 4448981. Devidamente citada, a parte 

ré apresentou contestação e documentos (id. 5786308), arguindo 

preliminarmente: Ausência de Interesse de Agir; Princípio da Causalidade e 

a Sucumbência Autoral; Ausência de Pedido Específico. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado 

perito judicial para realização da pericia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado no id. 15702737. Manifestou a requerida no id. 

16218851, requerendo a sua complementação. O Perito prestou os 

esclarecimentos no id. 22649369. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

CARÊNCIA DE AÇÃO. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O § 2 do artigo 82 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou". Em razão dos princípios da 

causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais está 

vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser 

ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO 

QUANTO AO VALOR DE EVENTUAL INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO 
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PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A preliminar arguida pela ré, 

inépcia por ausência de pedido especifico quanto ao valor de eventual 

indenização, não prospera, visto que no item “c” dos pedidos da autora, 

esta menciona que almeja o valor de R$ 13.500,00 a titulo de indenização e 

no item “d” postula o reembolso relativa as despesas de medicamentos, 

em decorrente do acidente. No que se refere a alegação de ausência de 

provas é questão que confunde com o mérito da ação travada, dentro do 

ônus estabelecido pelo artigo 373 incisos I e II do Código de Processo Civil. 

Sendo assim, REJEITO a preliminar de inépcia por ausência de pedido, 

arguida pela parte ré. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO– REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 319 inciso II do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz 

a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Superada preliminar, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte autora que foi 

vítima de acidente de transito resultando invalidez permanente, razão pela 

qual pretende ver a parte demandada condenada ao pagamento do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com o ressarcimento das 

despesas de assistência médica e suplementar, prescrita no art. 3º, Lei nº 

6.194/74, no valor R$ 100,36 (cem reais e trinta e seis centavos), mais 

honorários advocatícios. Primeiramente, rejeita-se a arguição de ausência 

de prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de 

transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar 

que o autor se encontra acometido por invalidez permanente decorrente 

de acidente de transito. Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.12.2014, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizado perícia 

judicial (id. 15702737), a qual afirma que: “A análise dos autos e exames 

clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado. A invalidez é permanente e residual 

com 10% de comprometimento no hemítorax direito e 10% de 

comprometimento no hemítorax esquerdo.”. Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 
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acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Conforme tabela acima 

anexada, havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital., terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, parcial a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - HEMOTÓRAX DIREITO *100% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 R$ 

1.350,00 - HEMOTÓRAX ESQUERDO *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 TOTAL: 

R$ 2.700,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). DO REEMBOLSO DAS 

DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS. Alega a parte autora que 

em razão do referido acidente automobilístico teve gastos 

médicos/hospitalares no valor de R$ 100,36 (cem reais e trinta e seis 

centavos). A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, §2º, os 

casos de reembolso médico em decorrência de acidente automobilístico. 

Confira-se: “Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas. § 2º - Assegura-se à 

vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos).”Destaquei. Nesse contexto, estabelece a 

jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na rubrica das despesas 

médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais 

atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do 

acidente envolvendo veículo automotor [...]” (TRJE/RS – 2ª TRec. – 

Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge Simões Neto – julgado 

em 14/07/2010). Mas não é só. Segundo preceitua o §1º do art. 1º do 

Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba 

estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 “para reembolso de 

eventuais despesas suplementares, tais como fisioterapia, medicamentos, 

equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas 

terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente”. Conforme 

consignado, mostra-se possível o ressarcimento pelas despesas médicas 

decorrentes de acidente automobilístico, desde que demonstrado o 

pagamento efetuado pelo autor. Todavia, no caso concreto, tem-se que a 

autora não comprovou as despesas médicas em questão, porquanto não 

colacionou aos autos qualquer recibo, ônus que lhe incumbia, na forma do 

art. 373, I, do CPC. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento de indenização do SEGURO DPVAT no 

importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(16.12.2014) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de março 

de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023746-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BARBOSA VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1023746-75.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE MARIA BARBOSA VENTURA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/12/2017 às 11h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026523-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SPERB DE PAOLA OAB - PR16015 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRA & RIBEIRO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Embargante para, querendo, se manifestar sobre a 

Impugnação aos Embargos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0046185-68.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GRACIELA DE CAMPOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS OAB - MT4415/O-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA BERTOLIN MATTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES OAB - MT17413-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Exequente para providenciar a intimação da Executada 

sobre a penhora do imóvel requerer o que de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0035951-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEREIRA BONFIM OAB - 442.318.571-72 (REPRESENTANTE)

MARIA AUXILIADORA DANTAS GABRIEL BONFIM OAB - 393.747.001-82 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO ALVES DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

JUSSARA GOMES BARBOSA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

SEBASTIAO SANTANA DA COSTA MILHOMEM (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

JOIVAM CASSIO PEREIRA DA SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 0035951-27.2015.8.11.0041 

REPRESENTANTE: MARIA AUXILIADORA DANTAS GABRIEL BONFIM, 

ANTONIO PEREIRA BONFIM LITISCONSORTE: SIVALDO ALVES DOS 

SANTOS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, com 

fundamento no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e no 

Provimento nº 56/2007 da CGJ, IMPULSIONO os autos com o objetivo de 

INTIMAR a parte autora para, no prazo de 05 cinco) dias dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção do processo. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020 

(assinado digitalmente) JULIANA GONÇALVES DE MELO RIBEIRO DA 

SILVA KIDO Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040573-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO FRANCISCO RODRIGUES OAB - MT9614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o Autor para, no prazo de 15 dias, 

querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do 

CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021946-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE NERI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT6595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRA NEGRA ENERGETICA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021946-12.2017.8.11.0041 

AUTOR: SOLANGE NERI DA SILVA RÉU: SERRA NEGRA ENERGETICA 

S.A. Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 03/10/2017 

às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032009-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BADIA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE OAB - MT22080-O (ADVOGADO(A))

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR RODRIGUES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1032009-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: BADIA MATOS DA SILVA RÉU: LEONIR RODRIGUES DA SILVA 

Vistos etc. Inicialmente cumpre esclarecer que a parte autora nomeou a 

presente demanda como AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, e que da análise da inicial verifica-se 

que o mesmo não formulou pedido de tutela. Com essas considerações 

recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

06/03/2018 às 11h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018570-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018570-18.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL PEREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade 

de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara 

e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e 
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que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1012703-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANISLEI SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012703-39.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: VANISLEI SOUZA SILVA Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Retificação de Registro Civil, ajuizada por VANISLEI SOUZA SILVA, onde 

requer a alteração o nome de sua genitora em sua certidão de nascimento, 

em razão de constar como GRIMAR CAMPOS DA SILVA quando na 

realidade, o nome é GRIMAR CAMPOS ASSUNÇÃO E SILVA. A presente 

ação segue o rito da jurisdição voluntária (arts. 719 e seguintes do CPC). 

DÊ-SE vista ao representante do Ministério Público para manifestação. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040400-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS HENRIQUE RODER ESPINDOLA (AUTOR(A))

DENIR PEREIRA ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040400-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATEUS HENRIQUE RODER ESPINDOLA, DENIR PEREIRA ESPINDOLA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Da análise 

dos autos, verifica-se que o autor atingiu a maioridade antes da 

propositura da ação, todavia, o instrumento procuratório de id. 16633723 

foi assinado por sua genitora. Assim, com fundamento no artigo 76, caput, 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE o autor para regularizar a 

representação processual, em 15 dias, sob pena de extinção do processo 

(art. 76, § 1º, I, do CPC). Após, conclusos. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016033-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OENER RODRIGUES CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016033-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OENER RODRIGUES CABRAL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. À Secretaria Judicial para que certifique nos 

autos se a demandada foi devidamente citada, caso positivo, voltem os 

autos conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013931-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013931-49.2020.8.11.0041. AUTOR: 

FABIO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 09h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013926-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALINE DOS SANTOS ARRAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013926-27.2020.8.11.0041. AUTOR: 

KALINE DOS SANTOS ARRAIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 
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entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 08:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013859-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013859-62.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO BENTO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 08:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013933-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONYMAR DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013933-19.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

TONYMAR DIAS DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 09:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 
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335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013965-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MIRANDA SILVA DIAS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013965-24.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELSO MIRANDA SILVA DIAS JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 09:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013951-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA GONCALVES DA SILVA BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013951-40.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAMILLA GONCALVES DA SILVA BASTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 09:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014023-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014023-27.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: IGOR RODRIGUES ALVES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 
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Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 10:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013972-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOGAVAN GOMES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013972-16.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LOGAVAN GOMES DE MOURA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 10:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029639-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDIR FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

MATHEUS LIMA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029639-13.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MATHEUS LIMA DE FREITAS, OSVALDIR FERREIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se a existência de irregularidade na representação processual, a 

uma, porque o autor contava com 17 anos quando da propositura da ação 

e foi representado pelo genitor, ao invés de assistido (Código Civil, artigo 

384, inciso V), a duas, em razão da maioridade adquirida no curso do 

processo. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, regularizar 

sua representação, diante da maioridade adquirida no curso do processo, 

sob pena de extinção do feito. Às providências. CUMPRA-SE. Cuiabá-MT, 

26 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013983-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013983-45.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 
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PAULO ROBERTO ALMEIDA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 10:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014061-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DA LUZ BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014061-39.2020.8.11.0041. AUTOR: 

EVANDRO DA LUZ BANDEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 10:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017137-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017137-13.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLOS ANTONIO FRANCO EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença. Determino a intimação da parte devedora (nos 

termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da 

multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito 

prevista no artigo 523, §1º do CPC. Convém registrar que decorrido o 

prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no 

art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de 

impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008855-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO LYON RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELIANE SOUZA REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286-O (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, cumprindo determinação de ID. 19500069, intimo a parte 

Executada para, querendo, apresentar Impugnação à Penhora realizada 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020326-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DOS SANTOS SONNTAG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020326-91.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JEFERSON DOS SANTOS SONNTAG REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Manifeste-se a 

seguradora acerca do pedido de desistência formulado pelo autor no 

prazo de 05 dias, valendo o silêncio como anuência. Cumpra-se. CUIABÁ. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006861-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA NEVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006861-49.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADRIANA NEVES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Intime-se a autora para manifestação 

acerca do cumprimento espontâneo da sentença, no prazo de 05 dias, 

valendo o silêncio como anuência. Cumpra-se. CUIABÁ. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005561-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BRANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005561-18.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALEXANDRE BRANDINI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Intime-se a autora para manifestação acerca do 

cumprimento espontâneo da sentença, no prazo de 05 dias, valendo o 

silêncio como anuência. Cumpra-se. CUIABÁ. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014117-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014117-72.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 11:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000815-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000815-78.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ANA 

RODRIGUES VIEIRA REU: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Vistos etc. 
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Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência com Indenização Por Danos Morais, distribuída por ANA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de GERÊNCIA REGIONAL DO MATO 

GROSSO–GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DE CUIABÁ-MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos. As partes foram intimadas para 

especificar as provas que pretendem produzir, conforme se verifica no 

despacho proferido em ID: 15295275. A requerida manifestou o seu 

interesse na produção de prova pericial (ID: 20862337), e a requente 

quedou-se inerte. Por meio deste, DEFIRO a pericia que foi pleiteada pela 

requerida, nomeio o profissional: - DR. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, 

endereço no consultório, situado no INEC, Av. Das Flores, nº 941, Sala 

201, Bairro: Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, o qual cumprirá escrupulosamente 

o encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). . Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) 

Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta 

por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá- MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013978-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA BARBOSA CAMPOS OAB - PR55058 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013978-23.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ DE SOUZA PEREIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de processo 

de aposentadoria movido em desfavor da autarquia federal. Verifica-se 

que o presente processo foi endereçado a uma das Varas Federais de 

Cuiabá, entretanto o processo foi distribuído no PJE da Justiça Estadual. 

Com essas considerações, intime-se o autor para o esclarecimento 

necessário, após volvam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004822-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIO DIAS DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004822-11.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JANUARIO DIAS DE MOURA REU: BANCO DO BRASIL SA Visto. Trata-se 

de Ação de Reparação de Danos Materiais proposta JANUARIO DIAS DE 

MOURA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., onde se discute 

rendimentos e atualizações de valores depositados em conta junto ao réu, 

referentes ao programa PIS/PASEP. Verifica-se que o litígio versa sobre 

rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma 

instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é 

exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter 

sido realizados ou foram realizados erroneamente. Sobre a criação e 

competência das varas bancárias, o §1º do art. 1º do Provimento n. 

004/2008/CM, assim dispõe: Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. Assim, por se tratar de operação bancária, a 

Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e 

julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais 

procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte 

Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034495-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034495-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 
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- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037209-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IANI GUIA DE LARA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO OAB - MT17638-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0037209-38.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IANI GUIA DE LARA PINTO EXECUTADO: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. 

Apesar de devidamente intimada (Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 

10630), a parte executada não adimpliu voluntariamente o débito 

exequendo, e considerando que a ordem de preferência da penhora é em 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira 

(art. 835, I, CPC), e que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem 

a ciência prévia do executado, bem como o que foi regulamentado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação 

das Normas da Corregedoria Geral da Justiça), defiro o pedido de penhora 

on-line (id. 29214659) nas aplicações da executada, AGEMED SAÚDE S/A, 

(CNPJ nº 02.933.220/0001-01). Expeço a necessária ordem de bloqueio ao 

Sistema Bacenjud no valor de R$ 12.720,77. Convém registrar que o 

sistema Bacenjud tem por característica a transmissão simultânea da 

ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições 

bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da 

quantia de R$ 12.720,77, determino que se proceda a imediata liberação 

das demais, para não implicar em bloqueio excessivo. Havendo bloqueio 

de valor integral ou parcial ao débito, comunique-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o artigo 515 da 

CNGC, e intime-se a parte devedora, por seu advogado, caso tenha 

constituído no processo, do contrário, pessoalmente, para que, querendo, 

no prazo de cinco dias, comprove que: I - as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou II - ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3º, CPC). Com a resposta da 

pesquisa supracitada, intime-se a parte exequente para se manifestar 

sobre ela, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo e mantendo-se inerte 

o credor, arquive-se o processo com as baixas e anotações devidas, até 

nova manifestação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013827-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA DA SILVA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013827-57.2020.8.11.0041. AUTOR: EDSON 

PEREIRA DA SILVA SAMPAIO REU: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 
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O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Por tais 

razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria 

e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que 

de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia 

os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com 

consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, 

Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no 

Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que 

demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que 

demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013170-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA NARDEZ DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MOURA ROSA NETO OAB - MT19294/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013170-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MONICA NARDEZ DE AQUINO REU: AMERICAN AIRLINES INC Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ou 

o pagamento das custas ao final do processo. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Portanto, 

cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de 

garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente 

não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não havendo 

indícios da incapacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da 

justiça gratuita, caso do processo em exame em que o demandante, nem 

sua representante não colacionaram nos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como holerite, carteira de 

trabalho ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Assim, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da parte autora, que sequer juntou a declaração de 

hipossuficiência, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O 

STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Isso posto, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007853-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BARROS VITAL JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WUEMERSON GUERRA MARTINS (REU)

ALICE CAMARGO RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007853-39.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURICIO BARROS VITAL JUNIOR REU: WUEMERSON GUERRA MARTINS, 

ALICE CAMARGO RODRIGUES Vistos etc. O pedido de assistência 

judiciária gratuita foi indeferido, conforme decisão de ID. 29590402, bem 

como foi determinado o recolhimento das custas processuais sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Observa-se, porém, que a autora 

comparece no petitório de ID. 30005400 pleiteando reconsideração da 

decisão, alternativamente pelo pagamento das custas ao final, ou pelo 

parcelamento destas. Inicialmente, insta consignar que o pedido de 

reconsideração não tem previsão legal. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de reconsideração 

não está previsto na legislação processual e não se presta à suspensão 

do prazo para eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, 

AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, 

Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da 

decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). 

Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO 

DE APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 

INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Ademais, 

verifica-se que o pedido autoral foi indeferido por não ter ele comprovado 

sua condição de hipossuficiência, de modo que, o mesmo apresenta 

pedido de reconsideração, contudo, sem trazer nenhuma prova nova da 

alegada insuficiência de recursos. Desse modo, não demonstrada a 

hipossuficiência econômica da parte autora, caso do processo em exame, 

o indeferimento do pedido é medida que se impõe. De qualquer forma, insta 

esclarecer que o pedido de reconsideração não tem o condão de 

substituir o recurso apropriado à reforma da decisão objurgada e nem a 

torná-la sem efeito. Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não 

interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora manifestação dos 

Tribunais Superiores. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração, 

mantendo incólume a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 

Ademais, sabe-se que o pagamento das custas ao final do processo é 

semelhante à concessão do beneficio da gratuidade judiciária, devendo 

restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com 

os ônus processuais, razão pela qual INDEFIRO o requerimento de 

pagamento das custas ao final. Contudo, com base nos art. 98,§ 6° do 

CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das 

custas processuais em até 06 (seis) prestações. INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa do seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher a primeira parcela das custas processuais, devendo comprovar o 

recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da guia de 

custas e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da inicial. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 14/07/2020 às 11h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 
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presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013470-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA CERENA CARVALHO OAB - MT24035/O (ADVOGADO(A))

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT4982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013470-77.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

VANDER FERNANDES REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Recolhidas as custas, recebo o feito pelo 

procedimento comum. Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por 

Cobrança Indevida c/c Danos Morais com Pedido de Liminar em Tutela 

Antecipada, proposta por VANDER FERNANDES em desfavor de UNIMED 

CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente qualificados 

nos autos, alegando que é médico cooperado junto a requerida há vários 

anos, que em Novembro de 2019 teve acesso à sua página de produção 

junto ao portal do cooperado do sistema UNIMED, momento no qual se 

deparou com um desconto de sua produção, relativo a reembolso na 

quantia de R$ 2.272,00 (dois mil duzentos e setenta e dois reais) e um 

boleto gerado no montante de R$ 1.523,36 (mil quinhentos e vinte e três 

reais e trinta e seis centavos). Acrescenta que tais cobranças se deram 

sem nenhum notificação prévia por parte da requerida, bem como de 

forma unilateral, que impediu qualquer defesa ou questionamento, no mais, 

informa que notificou a reclamada, esta que se quedou inerte até o 

presente momento. Por tais motivos pugna pelo deferimento da tutela 

antecipada, para que seja determinada a requerida que se abstenha de 

efetuar os descontos que tem direito a receber pela prestação de serviço 

como médico, fora dos dias e horários que atende usuários com a 

requerida e que se abstenha de emitir boletos bancários no mesmo 

sentido. Todavia, considerando o caráter peculiar do pleito, mais acertado 

aguardar a manifestação da parte contrária para, após, apreciar o pedido 

da antecipação de tutela formulado na inicial, vez que em sede de 

cognição sumária não é possível aferir o que deu razão aos descontos 

alegados indevidos em razão da parca documentação trazida aos autos. 

A questão é sobremaneira delicada e como tal, merece ser tratada. E 

como se sabe, é assegurado às partes tratamento isonômico e o direito a 

um desenvolvimento processual equânime. Portanto, com essas 

considerações, analisadas as alegações e os documentos atrelados à 

inicial, tendo em vista o caráter peculiar do pleito, hei por bem POSTERGAR 

a apreciação do pedido de antecipação da tutela para após a 

manifestação da parte contrária. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 13/07/2020 às 13h00min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1009732-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINA MACIEL (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009732-81.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO REU: FLORENTINA MACIEL 

Vistos etc. Vieram os autos conclusos para a análise do petitório de ID. 

30711161, por meio do qual a parte autora requer o cumprimento da 

decisão que deferiu a tutela antecipada através do oficial plantonista, vez 

que por meio da Portaria 249, de 18 de Março de 2020, restou 

estabelecida a suspensão de mandados judiciais, com exceção de ordens 

judiciais consideradas urgentes, que devem ser cumpridas pelo oficial 

plantonista. Ante o exposto, considerando o caráter excepcional da 

medida, bem como para que seja garantida a eficácia da decisão proferida 

anteriormente nos autos, DETERMINO que o cumprimento do mandado 

expedido nos autos seja feito em regime de plantão judiciário, a ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004636-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SALDANHA SPINELLI OAB - MT15204-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA AYOUB MALOUF (REU)

KHALIL MIKHAIL MALOUF (REU)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (REU)

JOSE CHARBEL MALOUF (REU)

ANA VITORIA PINHO MALUF (REU)

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004636-85.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA REU: JOSE MIKHAEL 

MALUF NETO, ANA VITORIA PINHO MALUF, JOSE CHARBEL MALOUF, 

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF, KHALIL MIKHAIL 

MALOUF, LEILA AYOUB MALOUF Vistos etc. Vieram os autos conclusos 

para a análise do petitório de ID. 30692512, por meio do qual a parte a 

parte autora requer o cumprimento da decisão que deferiu a tutela 

antecipada através do oficial plantonista, vez que por meio da Portaria 

249, de 18 de Março de 2020, restou estabelecida a suspensão de 

mandados judiciais, com exceção de ordens judiciais consideradas 

urgentes, que devem ser cumpridas pelo oficial plantonista. Ante o 

exposto, considerando o caráter excepcional da medida, bem como para 

que seja garantida a eficácia da decisão proferida anteriormente nos 

autos, DETERMINO que o cumprimento do mandado expedido nos autos 

seja feito em regime de plantão judiciário, a ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça Plantonista. Solicite-se a devolução do mandado já expedido nos 

autos ao meirinho, tendo em vista o presente decisum. Intime-se. 

Cumpra-se, após volvam-me os autos conclusos. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013798-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ROQUE MILANESI (AUTOR(A))

ERNA MILANESI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL MIGUEL THOME (REU)
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AMELIA FERREIRA BORGES (REU)

GERALDO CORREA BORGES (REU)

REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013798-07.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERNA MILANESI, ALCIDES ROQUE MILANESI REU: GERALDO CORREA 

BORGES, AMELIA FERREIRA BORGES, JAMIL MIGUEL THOME, REGINA 

HELENA FERREIRA BORGES THOME Vistos etc. Trata-se de Ação 

Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos proposta por ERNA MILANESI e 

ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI em face de GERALDO CORREA 

BORGES, AMELIA FERREIRA BORGES, JAMIL MIGUEL THOME e REGINA 

HELENA FERREIRA BORGES THOME, todos devidamente qualificada nos 

autos. Verifica-se que não foi juntado aos autos o comprovante de 

endereço da parte requerente, assim DETERMINO a intimação do 

requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos o seu comprovante de endereço, sob pena de 

indeferimento do pleito. Após, volvam os autos conclusos para análise e 

decisão. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006942-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA PINTO MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006942-27.2020.8.11.0041. AUTOR: 

EVANGELISTA PINTO MACEDO REU: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. 

Vistos etc. O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, 

conforme decisão de ID. 29444310, bem como foi determinado o 

recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Observa-se, porém, que a parte autora comparece no 

petitório de ID. 30098488 pleiteando pela reconsideração da decisão. 

Inicialmente, insta consignar que o pedido de reconsideração não tem 

previsão legal. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 

APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão 

Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 

12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. 

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 

INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Ademais, 

verifica-se que o pedido autoral foi indeferido por não ter ele comprovado 

sua condição de hipossuficiência, de modo que, o mesmo apresenta 

pedido de reconsideração, colacionando aos autos sua declaração de 

imposto de renda (ID. 30098490) por meio da qual se observa que o 

requerente detém renda acima da média nacional dos brasileiros, que em 

observância ao valor atribuído a causa, se mostra suficiente. No mais, o 

que deu causa a propositura da demanda foi o cancelamento de uma 

viagem internacional, alegando prejuízos com aluguel de casa, carro e 

programação de passeios, o que destoam da alegada insuficiência de 

recursos. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência econômica da 

parte autora, caso do processo em exame, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. De qualquer forma, insta esclarecer que o pedido de 

reconsideração não tem o condão de substituir o recurso apropriado à 

reforma da decisão objurgada e nem a torná-la sem efeito. Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Dessa 

forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo incólume a 

decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Ademais, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que proceda com o 

recolhimento/comprovação das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014075-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014075-23.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOMINGAS DA SILVA ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, proposta por DOMINGAS DA SILVA ARRUDA em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, devidamente 

qualificada nos autos. Verifica-se que não foi juntado aos autos os 

documentos pessoais da requerente, o seu comprovante de endereço e a 

procuração “Ad Judicia”, assim DETERMINO a intimação da autora, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos os documentos citados, sob pena de indeferimento do pleito. Após, 

volvam os autos conclusos para análise e decisão. Intime-se Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036125-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI VARGAS FERREIRA GUERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036125-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAVI VARGAS FERREIRA GUERRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DAVI VARGAS FERREIRA GUERRA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

04.10.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 
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promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA A SEGURADORA LÍDER Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA 

DOCUMENTAL A requerida aduz que o documento apresentado pela parte 

autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 04.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 
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nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do pé 

esquerdo e 50% do ombro esquerdo. Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés terá a vítima direito a 

50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos 

ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *50% sobre 

R$ 6.750,00 = R$ 3.375,00 OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 

= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 5.062,50 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (04.10.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032416-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI VICENTE DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032416-05.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELI VICENTE DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOELI VICENTE DA CUNHA, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 30.07.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA A SEGURADORA LÍDER Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e 

regular do processo, em virtude da juntada de comprovante de residência 

em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da 

petição inicial, traz a determinação de que seja indicado o endereço das 

partes, o que foi devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, 

determina a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura 

da demanda, não sendo o comprovante de endereço um documento 

obrigatório, pois já é suficiente a indicação da residência efetuada na 

petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À 

INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, na espécie, a 

determinação de juntada de comprovante de residência e RG para o 

processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 
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Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 30.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 
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existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro superior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(30.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021022-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERCILIO PEREIRA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que TERCILIO PEREIRA MACHADO, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 27.04.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário à propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 
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seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme acima mencionado, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: Portanto, é 

adequada a pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar 

suscitada Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 
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2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% punho esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

PUNHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (27.04.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010267-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010267-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

STEFANI RODRIGUES ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que STEFANI RODRIGUES ALVES, move 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

26.01.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. MANIFESTAÇÃO QUANTO À 

DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Resta prejudicada a 

preliminar, visto a ocorrência da audiência de conciliação, conforme Id: 

16119987. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA 

LÍDER Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 
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INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e 

regular do processo, em virtude da juntada de comprovante de residência 

em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da 

petição inicial, traz a determinação de que seja indicado o endereço das 

partes, o que foi devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, 

determina a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura 

da demanda, não sendo o comprovante de endereço um documento 

obrigatório, pois já é suficiente a indicação da residência efetuada na 

petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À 

INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, na espécie, a 

determinação de juntada de comprovante de residência e RG para o 

processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26.01.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 
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retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do tornozelo direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: TORNOZELO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (26.01.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030285-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030285-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN CARLOS DE FREITAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JEAN CARLOS DE FREITAS, move em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

16.05.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 
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ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL 

– MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 
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despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.05.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do tornozelo direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: TORNOZELO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (16.05.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022295-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

15.05.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário à propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme acima mencionado, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: Portanto, é 

adequada a pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar 

suscitada Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 
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acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do punho direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

PUNHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (15.05.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 
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despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030774-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA INACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030774-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON PEREIRA INACIO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. ANDERSON PEREIRA INACIO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

18/02/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros legais, mais 

a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de alteração do 

polo passivo e da inépcia da inicial. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A impugnação foi 

acostada aos autos. Designada a prova pericial, a parte autora não 

compareceu (Id. 11479630), restando prejudicada a realização da 

avaliação médica. Por tais razões, foi designada nova data para pericia, a 

qual não ocorreu, vez que noticiado nos autos pelo perito que o autor não 

compareceu no exame pericial designado (Id. 26896039). É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE - 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - DA NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STF Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário à propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise meritória da 

demanda. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

O autor ingressou com ação de indenização, decorrente do seguro 

DPVAT, alegando ser portador de lesões que levaram à sua invalidez, 

ocasionadas em acidente de trânsito sofrido no dia 18/02/2017. O seguro 

obrigatório é uma modalidade securitária de cunho eminentemente social, 

através do qual as vítimas de acidente de trânsito e/ou seus beneficiários 

são indenizados em casos de invalidez permanente e morte, 

respectivamente. O artigo 3º da Lei n. 6.194/74, modificado pela Lei n. 

11.482/2007, dispõe: “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: II - até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”. Sabe-se 

que para fins de julgamento do presente feito, se faz necessária a perícia 

médica, em que há a graduação do valor da indenização de acordo com a 

lesão sofrida pela vítima, nos termos da tabela estabelecida. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro, de acordo com a Medida Provisória n. 451, 

de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do 

acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando 

as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e 

incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 

assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso 

da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 
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funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

(grifo nosso). A perícia foi agendada a fim de identificar a alegada 

invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se esta é decorrente 

de acidente de trânsito. Contudo, a parte autora não compareceu às 

perícias designadas, embora tenha sido intimada com antecedência. Sem a 

realização da prova pericial, para a qual a parte autora foi intimada, mas 

não compareceu, não há como comprovar que, em razão do acidente, 

houve a alegada incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de 

invalidez. Não é demais ressaltar que a ré depositou em juízo a quantia 

referente aos honorários periciais, porém, a parte autora não compareceu 

no consultório do perito para se submeter ao exame, sendo que a 

improcedência do pedido se impõe, eis que a autora deixou de comprovar 

o fato constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I do 

CPC. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPARECER À PERÍCIA - 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO NOVO CPC - NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA 

JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL POR FALTA DE PROVA 

– CONFIRMAÇÃO - Nos termos do art. 274, parágrafo único, do novo CPC, 

presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao Juízo - Se a parte autora é pessoalmente intimada para 

comparecer no local e data indicados para a perícia, mas não comparece, 

é de se julgar improcedente o pedido inicial, por falta de prova. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório proposta por ANDERSON PEREIRA INACIO em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da 

demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. Considerando que a perícia médica não foi realizada pelo perito 

judicial, e que os honorários já foram pago, determino a expedição de 

alvará para restituição do valor à parte requerida, mediante transferência 

para conta a ser indicada nos autos. P.R.I. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023472-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BRAGA DE ALMEIDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023472-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE BRAGA DE ALMEIDA PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO que ELIANE BRAGA DE ALMEIDA 

PEREIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 05.06.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação da 

preliminar suscitada em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO 

PASSIVO DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, por força do que 

reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - 

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - 

DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 
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esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. O autor ingressou 

com ação de indenização, decorrente do seguro DPVAT, alegando ser 

portador de lesões que levaram à sua invalidez, ocasionadas em acidente 

de trânsito sofrido no dia 05.06.2018. O seguro obrigatório é uma 

modalidade securitária de cunho eminentemente social, através do qual as 

vítimas de acidente de trânsito e/ou seus beneficiários são indenizados em 

casos de invalidez permanente e morte, respectivamente. O artigo 3º da 

Lei n. 6.194/74, modificado pela Lei n. 11.482/2007, dispõe: “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente”. No caso em comento, a peculiaridade reside no 

fato de que a invalidez permanente não foi confirmada pela perícia judicial, 

consoante se vê do Laudo Pericial, id. 22897876, o qual atesta que a 

incapacidade da vítima é temporária. A par disso, saliento que a 

temporariedade da incapacidade não foi abarcada pela legislação que 

regula o seguro obrigatório, cuja proteção é dada para aqueles que, em 

função de acidente de trânsito, suportaram sequelas irreversíveis tão 

somente, o que se verificar no próprio site oficial do DPVAT, senão 

vejamos: “Situação coberta: invalidez permanente total ou parcial 

decorrente de acidente envolvendo veículos automotores de via terrestre 

ou cargas transportadas por esses veículos. Entende-se por INVALIDEZ 

PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL a perda ou redução, em caráter 

definitivo, das funções de um membro ou órgão, em decorrência de 

acidente provocado por veículo automotor. A impossibilidade de 

reabilitação deve ser atestada em laudo pericial”. (destaquei). O 

reconhecimento da indenização, portanto, prescinde da configuração de 

duas hipóteses: morte ou invalidez permanente, seja total, seja parcial, 

consistindo esta na perda ou redução das funções de um membro ou 

órgão. Ausente a invalidez de cunho permanente da vítima, tem-se por 

indevida a indenização prevista na Lei 6.194/74. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE 

COBRANÇA – CONDENAÇÃO – FRATURA DO BRAÇO DIREITO – 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA NÃO IMPEDITIVA PARA O TRABALHO - 

INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. Conclusivo o laudo pericial do IML quanto à 

inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 

cobertura securitária pelo DPVAT. “Não há falar-se em indenização do 

seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez 

permanente a que se refere o artigo 3º, alínea “b”, da Lei nº 6.194/74, 

especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no 

Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu 

incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou 

perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade 

permanente, afirma que não. Ante a ausência de prova acerca alegada 

invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o 

trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei nº 6.194/74.” 

DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

05/12/2012, Data da publicação no DJE 11/12/2012. “AGRAVO 

REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

AÇÃO DE COBRANÇA – CONDENAÇÃO – FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA 

DIREITA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO 

VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - DISSONÂNCIA COM PARECER 

MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. Conclusivo o laudo pericial do IML 

quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 

cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do 

seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez 

permanente. (Ag 34840/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/05/2015, Publicado 

no DJE 09/06/2015) (destaquei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 

269, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Considerando que a 

medida adquiriu caráter contencioso, condeno o requerente ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor da demandada, na forma do 

que preceitua o artigo 20, § 4.°, do CPC, sendo que ficará isenta das 

custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma dos artigos 11, § 2.º e 12 da Lei 1.060/50. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023568-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLY CRISTINA DO AMARAL MONCAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023568-92.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KEYLY CRISTINA DO AMARAL MONCAN REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que KEYLY 

CRISTINA DO AMARAL MONÇAN, move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 20.03.2018, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE – DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 
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nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DA 

NOVA ORIENTAÇÃO DO STF/STJ Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário à propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.03.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 
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diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do membro inferior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (20.03.2018) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022569-76.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIANA SANTOS ZENKI REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. LUCIANA SANTOS ZENKI, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/02/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo e da inépcia da inicial. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A impugnação foi acostada aos autos. Designada a prova pericial, a 

parte autora não compareceu (Id. 11120246), restando prejudicada a 

realização da avaliação médica. Por tais razões, foi designada nova data 

para pericia, a qual não ocorreu, vez que noticiado nos autos pelo perito 

que o autor não compareceu no exame pericial designado (Id. 26984954). 

É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 
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154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA 

NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ Alega a seguradora ré, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário à propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise meritória da 

demanda. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

O autor ingressou com ação de indenização, decorrente do seguro 

DPVAT, alegando ser portador de lesões que levaram à sua invalidez, 

ocasionadas em acidente de trânsito sofrido no dia 10/02/2017. O seguro 

obrigatório é uma modalidade securitária de cunho eminentemente social, 

através do qual as vítimas de acidente de trânsito e/ou seus beneficiários 

são indenizados em casos de invalidez permanente e morte, 

respectivamente. O artigo 3º da Lei n. 6.194/74, modificado pela Lei n. 

11.482/2007, dispõe: “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: II - até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”. Sabe-se 

que para fins de julgamento do presente feito, se faz necessária a perícia 

médica, em que há a graduação do valor da indenização de acordo com a 

lesão sofrida pela vítima, nos termos da tabela estabelecida. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro, de acordo com a Medida Provisória n. 451, 

de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do 

acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando 

as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e 

incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 

assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso 

da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

(grifo nosso). A perícia foi agendada a fim de identificar a alegada 

invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se esta é decorrente 

de acidente de trânsito. Contudo, a parte autora não compareceu às 

perícias designadas, embora tenha sido intimada com antecedência. Sem a 

realização da prova pericial, para a qual a parte autora foi intimada, mas 

não compareceu em duas oportunidades, não há como comprovar que, em 

razão do acidente, houve a alegada incapacidade permanente, tampouco 

o suposto grau de invalidez. Não é demais ressaltar que a ré depositou em 

juízo a quantia referente aos honorários periciais, porém, a parte autora 

não compareceu no consultório do perito para se submeter ao exame, 

sendo que a improcedência do pedido se impõe, eis que a autora deixou 

de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 

373, inciso I do CPC. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPARECER À 

PERÍCIA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO NOVO CPC - NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA 

JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL POR FALTA DE PROVA 

– CONFIRMAÇÃO - Nos termos do art. 274, parágrafo único, do novo CPC, 

presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao Juízo - Se a parte autora é pessoalmente intimada para 

comparecer no local e data indicados para a perícia, mas não comparece, 

é de se julgar improcedente o pedido inicial, por falta de prova. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório proposta por LUCIANA SANTOS ZENKI em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Condeno a parte requerente 

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da demandada, na forma do 

que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das 

custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. Considerando que a 

perícia médica não foi realizada pelo perito judicial, e que os honorários já 

foram pago, determino a expedição de alvará para restituição do valor à 

parte requerida, mediante transferência para conta a ser indicada nos 

autos. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019750-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAI SOARES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019750-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAI SOARES GOMES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que REGINALDO SOARES MOURA e JACIRENE 

GOMES CARVALHO, move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, serem pais de RAI SOARES 

GOMES, vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.09.2016, 

pretendendo o recebimento do valor integral do seguro obrigatório, 

acrescidos de juros e correção monetária, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Vale destacar que a presente 

demanda prescinde de produção de prova oral, sendo que os laudos 

periciais vertidos aos autos e a documentação são suficientes ao exame e 

desate da lide, não havendo falar em necessidade da colheita do 

depoimento pessoal para esclarecimento do fato, nos termos do art. 370 

do CPC. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido ao óbito de seu esposo, por 

complicações decorrentes de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme acima mencionado, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte autora que no dia 

08.09.2016, o Sr. Rai Soares Gomes filho dos autores, sofreu acidente de 

trânsito, que ocasionou seu óbito. Por tais fatos, apontam serem 

beneficiários da vítima e, portanto, teriam direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro DPVAT. Quanto aos beneficiários, o artigo 4º da Lei nº 

6.194/74 estabelece que “a indenização no caso de morte será paga de 

acordo com o disposto no artigo 792 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002”. O artigo 792 do Código civil dispõe que “na falta de indicação da 

pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que 

for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não 

separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado obedecido 

a ordem da vocação hereditária”. Assim, a legitimidade dos requerentes 

como pais da vítima resta comprovada pelos documentos de ID 15241889, 

onde constam como genitores deste, não restando assim dúvidas quanto 

à legitimidade das partes. No que concerne à possibilidade de haver 

outros herdeiros, a certidão de óbito é categórica ao declarar que o 

vitimado era solteiro e não possuía filhos, motivo pelo qual os autores 

fazem jus ao valor integral da indenização, observada a cota parte de 

cada um. Para que haja o pagamento da indenização faz-se necessária a 

apresentação de certidão de óbito, o registro da ocorrência no órgão 

policial competente, o nexo causal entre a morte e o acidente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte. Nesse sentido dispõe o 

artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei n. 6.194/74: Art. 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, o prazo de trinta dias da entrega dos seguintes documentos: a) 

Certidão de Óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a 

prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (...) Sendo assim, a 

morte de RAI SOARES GOMES está comprovada pela certidão de óbito (ID 

15241889), tendo ocorrido em 10.09.2017, devido às complicações 

decorrentes do acidente automobilístico sofrido em 08/09/2016, conforme 

se depreende do laudo pericial de id. 16408751, boletim de ocorrência e 

das documentações médicas apresentadas, atestando assim o nexo 

causal. Portanto, comprovado o acidente de trânsito, o nexo de 

causalidade entre o sinistro e o evento morte, bem como a condição dos 

autores como beneficiários do seguro, faz-se devido o recebimento da 

indenização. Quanto ao valor da indenização dispõe o art. 3º, inciso I, da 
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Lei n. 6.194/74: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Grifo nosso). Desse modo, observando as regras do 

artigo 792 do Código Civil a cota parte de cada herdeiro deve ser 

respeitada, devendo lhes ser pago o que cada um tenha direito, sendo 

devido no caso dos autos 50% do valor total a cada genitor, ou seja, R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) para cada. Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na 

inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT à parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC. P. R. I. Com 

o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000249-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ORTIS NEVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000249-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS ORTIS NEVES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DOUGLAS ORTIS NEVES DE 

OLIVEIRA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 11.11.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. NA 

DEMANDA Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – 

DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 
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securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.11.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do ombro esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 
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indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 843,75 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (11.11.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014432-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ ANTONIO GOMES PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUIZ ANTONIO GOMES PEREIRA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 15.03.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. MANIFESTAÇÃO 

QUANTO À DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Resta 

prejudicada a preliminar, visto a ocorrência da audiência de conciliação, 

conforme Id: 16145238. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A 

SEGURADORA LÍDER Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do pólo passivo da ação. INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO Aduz a 

seguradora demandada que a parte autora não instruiu a inicial com os 

documentos imprescindíveis para o ajuizamento da ação, que a ausência 

do boletim de ocorrência e laudos médicos impede o próprio regular 

processamento do feito. Da análise, verifica-se que a petição inicial 

contém as características necessárias a amparar a tutela jurisdicional 

pleiteada pelo autor, quais sejam, clareza e logicidade, estando em 

consonância com o disposto no art. 319 e incisos do CPC, não se me 

afigurando, in casu, qualquer das hipóteses elencadas no parágrafo 

primeiro do art. 330, acima transcrito. Insta observar, ainda, a respeito, 

que “a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício 

apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria 

prestação jurisdicional” (STJ-3ª Turma, Resp 193.100-Rs, rel. Min. Ari 

Pargendler, j. 15.10.01, não conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 345), o que, 

como visto, não é o caso dos autos. Ademais, a parte autora trouxe o 

histórico clinico, ficha de atendimento médico e certidão de ocorrência 

emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU do Estado de Mato Grosso, a 

qual é dotada de fé pública, não havendo o que se falar em ausência de 

documentos essenciais. Pelo exposto, REJEITO a preliminar de inépcia da 

inicial. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 
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ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. A demandada assevera que, o requerente não comprovou o 

nexo causal entre o acidente e o resultado, por deixar de juntar aos autos 

o Boletim de Ocorrência que comprovasse tais fatos, alegação esta que 

não deve prosperar, pois a parte autora trouxe aos autos a certidão de 

ocorrência emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU do Estado de Mato 

Grosso, a qual é dotada de fé pública, o Histórico Clínico, bem como o 

laudo pericial, onde ficou claro que a invalidez é decorrente do acidente 

sofrido; no mais, tal alegação vai de encontro com o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, senão vejamos: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA 

DO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE 

SEGURADORA NO POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO NÃO 

PROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado. 

O DPVAT pode ser cobrado de qualquer seguradora integrante do 

convênio firmado com a Federação Nacional de Seguros. A correção 

monetária, neste tipo de Ação de Cobrança, incide a partir do evento 

danoso.” (Ap, 109115/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2013, Data da 

publicação no DJE 17/06/2013). A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.03.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 
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qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do joelho esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: JOELHO ESQUERDO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 

Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(15.03.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024965-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024965-55.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: PEDRO GOMES PEREIRA REQUERIDO: BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que PEDRO GOMES PEREIRA, move em desfavor 

de BRADESCO SEGUROS S/A, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 30.07.2018, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 
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COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. Por outro 

lado, defiro a retificação da autuação para constar como parte requerida 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. DA NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA OBRIGATÓRIA 

CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO A parte ré 

alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a autora 

atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, quando 

deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento corporal 

afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto porque o 

segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado DA ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” – SEGURADORA 

NÃO INTEGRANTE DO CONVÊNIO DO SEGURO DPVAT De plano, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, posto que a BRADESCO 

AUTO/RE permanece como seguradora conveniada ao Seguro DPVAT e, 

assim, esta e a ré pertencem ao mesmo grupo econômico, figurando como 

unidade perante os consumidores, sendo aplicável a Teoria da Aparência. 

Nessa senda, valho-me dos precedentes jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO. DPVAT. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. 

DECRETAÇÃO DE EX OFFICIO COM A EXTINÇÃO DO FEITO. 

IMPOSSIBILIDADE 1. No caso em exame a decisão recorrida foi publicada 

após 17/03/2016. Assim, em se tratando de norma processual, há a 

incidência da legislação atual, na forma do art. 1.046 do Código de 

Processo Civil de 2015. 2. A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 3. Em que pese a 

informação de que a Bradesco Seguro S/A retirou-se do pool de 

seguradoras do consórcio DPVAT em janeiro de 2007, cumpre destacar 

que a Bradesco Auto/Re Cia de Seguros e a Bradesco Vida e Previdência 

S/A, as quais pertencem ao mesmo grupo econômico, permanecem no rol 

de seguradoras integrantes do referido seguro. 4. Assim, no presente 

feito, aplica-se a teoria da aparência, uma vez que a demandada faz parte 

do mesmo grupo econômico das seguradoras precitadas, como salientado 

anteriomente, devendo responder perante o segurado. 5. Em se tratando 

de competência territorial, esta é relativa, passível de alteração conforme 

o interesse das partes, ou mediante a constatação da existência de 

conexão ou de continência entre causas. 6. Impossibilidade de o julgador a 

quo declarar a sua incompetência de ofício, ou determinar a extinção do 

feito sem o julgamento do mérito, devendo aquela ser questionada em 

sede de preliminar de contestação. Inteligência do art. 64 do novel Código 

de Processo Civil. 7. Aplicação da Súmula n.º 33 do Superior Tribunal de 

Justiça. Posicionamento jurídico consolidado nas Cortes Superiores, 

questões já decididas que importam no denominado precedente 

jurisprudencial, que é comparado à lei, restando caracterizada, a princípio, 

a ilegalidade ao ato praticado pelo julgador de primeiro grau que 

descumprir tal entendimento jurídico. 8. Possibilidade de ajuizamento da 

ação na sede ou sucursal da pessoa jurídica integrante do pool de 

seguradora do seguro obrigatório DPVAT, nos termos do art. 53, inciso III, 

"b", da novel legislação processual civil, não havendo a necessidade de 

ser a sede da Seguradora Líder do Consórcio, uma vez que as 

seguradoras que fazem parte do referido consórcio assumiram a 

obrigação de receber a documentação necessária à liquidação do sinistro, 

com seu posterior pagamento. 9. A parte demandante tem o direito a 

renunciar às opções que lhe foram conferidas, facultando-lhe ajuizar a 

ação no foro do domicílio da seguradora-ré, não podendo esta se insurgir 

contra a escolha realizada, diante da ausência de prejuízo. 10. Sentença 

desconstituída. Rejeitada a preliminar e dado provimento ao apelo. 

(Apelação Cível Nº 70072453731, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/03/2017) 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. No mérito, a ré alega que a autora não faz jus ao recebimento 

do benefício devido à inadimplência do prêmio, entretanto esta 

argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente 

aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 
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pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 30.07.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do tornozelo 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: TORNOZELO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 
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monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (30.07.2018) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025685-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOIL ALBERTO CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025685-56.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VANDOIL ALBERTO CORREA JUNIOR REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que VANDOIL ALBERTO CORREA JUNIOR, move em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

16.12.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 

Diante da aprovação de mudança da denominação social da requerida 

para “Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A”, conforme 

resolução constante na Portaria SUSEP DIORG nº 34/2016, de 02 de 

agosto de 2016, determino a retificação do pólo passivo, para que passe a 

constar a sua nova denominação social. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 
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Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro superior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 
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por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). DO REEMBOLSO DAS 

DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS. Alega a parte autora que 

foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 16.12.2017, resultando, 

em decorrência disso, invalidez permanente e gastos 

médicos/hospitalares no valor de R$ 8.170,00 (oito mil e cento e setenta 

reais). A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, §2º, os casos 

de reembolso médico em decorrência de acidente automobilístico. 

Confira-se: “Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas. § 2º - Assegura-se à 

vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos).”Destaquei. Nesse contexto, estabelece a 

jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na rubrica das despesas 

médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais 

atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do 

acidente envolvendo veículo automotor [...]” (TRJE/RS – 2ª TRec. – 

Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge Simões Neto – julgado 

em 14/07/2010). Mas não é só. Segundo preceitua o §1º do art. 1º do 

Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba 

estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 “para reembolso de 

eventuais despesas suplementares, tais como fisioterapia, medicamentos, 

equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas 

terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente”. Conforme 

consignado, mostra-se possível o ressarcimento pelas despesas médicas 

decorrentes de acidente automobilístico, desde que demonstrado o 

pagamento efetuado pelo autor. Dos autos, verifica-se que restou 

demonstrado o nexo de causalidade ante a prova do acidente 

automobilístico (boletim de ocorrência, certidão de atendimento médico; e o 

recibo, destinado à recuperação do autor quanto ao acidente sofrido). 

Desta feita, as provas existentes nos autos são suficientes para 

demonstrar que os gastos apresentados a exordial se referem ao 

acidente sofrido pela recorrida, inexistindo qualquer obstáculo ao 

reembolso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - NEXO DE 

CAUSALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE 

TRÂNSITO E DOS GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE 

CONTRAPROVA DA SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas 

econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 

da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – 

Relatora: Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo 

sentido: TJMT – 2ª CCível – RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen 

Andrade Addario – j. em 19/10/2011. Importante esclarecer que os 

documentos de id. 14690064 não se trata de simples recibos, pois, goza 

de presunção juris tantum do pagamento, uma vez que foi emitido por 

quem recebeu o valor, cabendo a seguradora o dever de desconstituí-lo. 

Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e consoante se infere dos 

documentos juntados aos autos pelo autor, o mesmo cumpriu o ônus que 

lhe incumbia consoante dispõe o inciso I do art. 373 do CPC. Por outro 

lado, a seguradora ré não comprovou a falsidade dos documentos 

anexados à inicial nem, tampouco, que as informações neles contidas 

sejam inverídicas, não demonstrando qualquer fato impeditivo ou 

modificativo do direito pleiteado pelo autor, em consonância com o inciso II 

do mesmo artigo, utilizando-se de diversas alegações infundadas. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o reembolso das despesas devidamente 

comprovadas, ATÉ O LIMITE LEGAL previsto no inciso III, do art. 3º, da Lei 

n. 6.194/74. No tocante à correção monetária está pacificada pelo colendo 

Superior Tribunal de Justiça, na linha de que “incide correção monetária 

sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”, ou seja, a 

correção se dá a partir do efetivo desembolso. (Súmula 43 CORTE 

ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074) O mesmo 

aconteceu quando ao termo dos juros moratórios, que devem incidir sobre 

o total devido, na proporção de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data 

da citação na ação judicial, firme no art. 405 do Código Civil, bem como na 

Súmula nº 426 do citado Tribunal Superior “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 269, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento de indenização do SEGURO DPVAT no importe de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (16.12.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como a reembolsar a parte 

autora na importância de R$ 2.700,00 (dois e setecentos reais) relativos 

às despesas médicas, estipulado no art. 3º, inciso III, da Lei 6.194/74, 

alterada pela Lei n.º 11.482/07, valor este acrescido de correção 

monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso e juros de mora de 

1% a.m., desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040580-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IHONAN RAYSSA SILVA ARAUJO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040580-85.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: IHONAN RAYSSA SILVA ARAUJO GUIMARAES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. No decisório de ID. 

24099977 foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, 

determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Após, compareceu a requerente, por meio do petitório de ID. 

25355646, pleiteando pela reconsideração da decisão que indeferiu a 
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gratuidade da justiça gratuita. Não houve a citação da parte contrária e, 

portanto, não ocorreu a triangularização processual. Conforme se 

vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar as irregularidades 

constantes da petição inicial, não o fez, apresentando pedido de 

reconsideração. Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça 

gratuita, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer 

pretensão de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o 

caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso correspondente, pois é o remédio processual 

destinados a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar 

provas. Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 
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firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este Juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I e IV do 

Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036997-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIANO DE FREITAS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036997-63.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEIDE MARIANO DE FREITAS SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NEIDE MARIANO DE FREITAS SILVA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

05.01.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR - DA AUSÊNCIA 

DE INTERESSE PROCESSUAL- NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 
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disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.01.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro superior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). DO REEMBOLSO DAS 

DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS. Alega a parte autora que 

foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 05.01.2017, resultando, 
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em decorrência disso, invalidez permanente e gastos 

médicos/hospitalares no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais). A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, §2º, os casos 

de reembolso médico em decorrência de acidente automobilístico. 

Confira-se: “Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas. § 2º - Assegura-se à 

vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos).”Destaquei. Nesse contexto, estabelece a 

jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na rubrica das despesas 

médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais 

atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do 

acidente envolvendo veículo automotor [...]” (TRJE/RS – 2ª TRec. – 

Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge Simões Neto – julgado 

em 14/07/2010). Mas não é só. Segundo preceitua o §1º do art. 1º do 

Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba 

estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 “para reembolso de 

eventuais despesas suplementares, tais como fisioterapia, medicamentos, 

equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas 

terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente”. Conforme 

consignado, mostra-se possível o ressarcimento pelas despesas médicas 

decorrentes de acidente automobilístico, desde que demonstrado o 

pagamento efetuado pelo autor. No caso em tela, não restou demonstrado 

que o valor indicado no documento de id. 11042195 (R$ 1.756,56) é 

refente a coparticipação nas despesas médicas de seu plano de saúde 

durante a realização de seu tratamento médico, o que afasta o reembolso 

pretendido. Por outro lado, a demandante colacionou nos ids. 11042195 e 

11042223 cupom fiscal/recibos no importe de R$ 34,90; R$ 182,71; R$ 

2.500,00 e R$ 650,00, o que já supera o teto para reembolso das 

despesas médicas pleiteadas Assim, verifica-se que restou demonstrado 

o nexo de causalidade ante a prova do acidente automobilístico (boletim de 

ocorrência, certidão de atendimento médico; e o recibo, destinado à 

recuperação do autor quanto ao acidente sofrido). Desta feita, as provas 

existentes nos autos são suficientes para demonstrar que os gastos 

apresentados a exordial se referem ao acidente sofrido pela recorrida, 

inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM 

DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA SEGURADORA 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se restou comprovado 

pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de 

acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do 

tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento 

a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – Relatora: Dra. Marilsen 

Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo sentido: TJMT – 2ª CCível 

– RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 

19/10/2011. Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e consoante se 

infere dos documentos juntados aos autos pelo autor, o mesmo cumpriu o 

ônus que lhe incumbia consoante dispõe o inciso I do art. 373 do CPC. Por 

outro lado, a seguradora ré não comprovou a falsidade dos documentos 

anexados à inicial nem, tampouco, que as informações neles contidas 

sejam inverídicas, não demonstrando qualquer fato impeditivo ou 

modificativo do direito pleiteado pelo autor, em consonância com o inciso II 

do mesmo artigo, utilizando-se de diversas alegações infundadas. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o reembolso das despesas devidamente 

comprovadas, até o limite legal previsto no inciso III, do art. 3º, da Lei n. 

6.194/74. Da análise dos documentos anexados, restou comprovado os 

gastos decorrentes do acidente, que perfazem o total de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (05.01.2017) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação, bem como a reembolsar a parte autora na 

importância de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) relativos às 

despesas médicas, estipulado no art. 3º, inciso III, da Lei 6.194/74, 

alterada pela Lei n.º 11.482/07, valor este acrescido de correção 

monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso e juros de mora de 

1% a.m., desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000132-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA RODRIGUES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000132-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAIARA RODRIGUES SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NAIARA RODRIGUES SANTOS, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 02.05.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 
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valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Alega 

a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. No mérito, a ré alega que a 

autora não faz jus ao recebimento do benefício devido à inadimplência do 

prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento 

pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório 

não exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo 

perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 02.05.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 
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e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do tornozelo direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: TORNOZELO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

843,75 Total: R$ 843,75 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). 

DANOS MORAIS Dentre os pedidos realizados pelo requerente, se 

encontra a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por 

danos morais (genericamente), contudo o autor não apontou a situação 

fática que embasou seu pleito. O Código de Processo Civil Brasileiro, em 

seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar 

provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu de seu ônus de 

provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre o assunto é 

pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO SEGURO 

DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – RENOVAÇÃO 

DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da 

ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ônus 

imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. O dever de reparação civil de danos (moral ou material), 

depende da presença de alguns pressupostos: (I) a conduta ilícita do 

agente, donde se extrai o elemento subjetivo, caracterizado pela 

existência de sua culpa derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário; 

(II) a existência do dano efetivo; (III) o nexo de causalidade entre a 

conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita do agente, não há falar em 

reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no 

DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA 

AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES 

– DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO 

PROVIDO. 1- Independentemente de ter solicitado ou não, o fato é que o 

crédito foi efetuado em sua conta corrente e dele se beneficiaram as 

recorridas. Não há prova que a conta corrente não lhes pertence ou que o 

crédito não foi disponibilizado, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 333, 

I do CPC. 2-O ônus da prova, em regra, é atribuído à parte que alega os 

fatos. Assim, o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu 

direito (artigo 333, I do Código de Processo Civil), e o réu, sempre que 

formular defesa de mérito indireta, ou seja, alegar fatos novos que 

impedem, modificam ou extinguem o direito do autor, atrairá para si, o ônus 

da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II do Código de Processo 

Civil)”. Ap, 52289/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no 

DJE 27/10/2014. Destaquei. Tratando-se de pedido de indenização, 

exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador 

da pretensão, porém a prova documental carreada aos autos, não 
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demonstra a existência de Dano Moral. Inobstante os fatos e documentos 

colacionados pela parte autora, verifica-se que a requerente não logrou 

êxito em comprovar suas alegações. Não obstante ser a responsabilidade 

da Requerida objetiva, via de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, 

ou seja, deve haver a violação de um dever preexistente, o que não 

restou demonstrado no caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos 

descritos nos autos, por si só, não abalaram o estado anímico da parte 

requerente, capaz de ensejar o dano moral, pois a vida nos reserva 

alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, 

dependendo do nosso comportamento. O dano moral é exteriorizado por 

condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser 

humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de Direito Civil 

Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, 

in verbis: “O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o 

desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima 

do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, 

ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela 

morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um 

dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são 

estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada 

pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor 

ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da privação de um bem 

jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. 

ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para 

reclamar indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. 

Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, 

seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão 

reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não 

peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, 

que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da 

lesão jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de 

Wilson Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, 

“são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Desse modo, considerando o decaimento 

recíproco, é o caso de redimensionar os ônus de sucumbência para que 

as partes os suportem igualitariamente. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (02.05.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em 

face da sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), condeno as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% 

pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários 

advocatícios, fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do 

que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% 

(setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora, 

sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043862-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISON KLYRSMA FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043862-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISON KLYRSMA FELIX DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO que ELISON KLYRSMA FELIZ DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 14/09/2017, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento do 

valor indenizável proporcional à lesão permanente resultante ao autor, nos 

termos da Tabela da Lei n. 6.194/74 introduzida pela Lei n. 11.945/2009, 

mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. 

Devidamente citada, a parte ré compareceu a audiência de conciliação que 

restou infrutífera, ocasião na qual apresentou contestação e documentos, 

arguindo preliminarmente: Alteração do polo passivo, ausência de 

comprovante de residência válido, ausência de resposta administrativa. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora compareceu na avaliação médica (id. 19613346), 

onde foi constatado que o periciado apresenta disfunções apenas 

temporárias. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 
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PARA A SEGURADORA LÍDER Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO– REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – RE 631240 RG/MG. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise meritória da demanda. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. O autor ingressou 

com ação de indenização, decorrente do seguro DPVAT, alegando ser 

portador de lesões que levaram à sua invalidez, ocasionadas em acidente 

de trânsito sofrido no dia 14/09/2017. O seguro obrigatório é uma 

modalidade securitária de cunho eminentemente social, através do qual as 

vítimas de acidente de trânsito e/ou seus beneficiários são indenizados em 

casos de invalidez permanente e morte, respectivamente. O artigo 3º da 

Lei n. 6.194/74, modificado pela Lei n. 11.482/2007, dispõe: “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente”. No caso em comento, a peculiaridade reside no 

fato de que a invalidez permanente alegada não foi confirmada pela perícia 

judicial, consoante se vê da avaliação médica (id. 19613346), onde foi 

constatado que o periciado apresenta disfunções apenas temporárias. A 

par disso, saliento que a temporariedade da incapacidade não foi 

abarcada pela legislação que regula o seguro obrigatório, cuja proteção é 

dada para aqueles que, em função de acidente de trânsito, suportaram 

sequelas irreversíveis tão somente, o que se verificar no próprio site 

oficial do DPVAT, senão vejamos: “Situação coberta: invalidez permanente 

total ou parcial decorrente de acidente envolvendo veículos automotores 

de via terrestre ou cargas transportadas por esses veículos. Entende-se 

por INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL a perda ou redução, 

em caráter definitivo, das funções de um membro ou órgão, em 

decorrência de acidente provocado por veículo automotor. A 

impossibilidade de reabilitação deve ser atestada em laudo pericial”. 

(destaquei). O reconhecimento da indenização, portanto, prescinde da 

configuração de duas hipóteses: morte ou invalidez permanente, seja total, 

seja parcial, consistindo esta na perda ou redução das funções de um 

membro ou órgão. Ausente a invalidez de cunho permanente da vítima, 

tem-se por indevida a indenização prevista na Lei 6.194/74. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO 

DE COBRANÇA – CONDENAÇÃO – FRATURA DO BRAÇO DIREITO – 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA NÃO IMPEDITIVA PARA O TRABALHO - 

INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. Conclusivo o laudo pericial do IML quanto à 

inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 

cobertura securitária pelo DPVAT. “Não há falar-se em indenização do 

seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez 

permanente a que se refere o artigo 3º, alínea “b”, da Lei nº 6.194/74, 

especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no 

Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu 

incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou 

perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade 

permanente, afirma que não. Ante a ausência de prova acerca alegada 

invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o 

trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei nº 6.194/74.” 

DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

05/12/2012, Data da publicação no DJE 11/12/2012. “AGRAVO 

REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

AÇÃO DE COBRANÇA – CONDENAÇÃO – FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA 

DIREITA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO 
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VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - DISSONÂNCIA COM PARECER 

MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. Conclusivo o laudo pericial do IML 

quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 

cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do 

seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez 

permanente. (Ag 34840/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/05/2015, Publicado 

no DJE 09/06/2015) (destaquei). Diante do exposto, enfrentados as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, c com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Considerando 

que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor das 

demandadas, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 

16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012889-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012889-67.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. LUCIANO DA SILVA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 05/10/205, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela 

qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros legais, mais 

a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de alteração do 

polo passivo e da inépcia da inicial. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A impugnação foi 

acostada aos autos. Designada a prova pericial, a parte autora não 

compareceu (Id. 9599003), restando prejudicada a realização da avaliação 

médica. Por tais razões, foi designada nova data para pericia, a qual não 

ocorreu, vez que noticiado nos autos pelo perito que o autor não 

compareceu no exame pericial designado (Id. 26896753). É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE - 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. CARÊNCIA 

DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE PROCESSUAL EM RAZÃO DE 

PAGAMENTO DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário à propositura da ação, já que houve o efetivo pagamento da 

cota parte devida a requerente. Com relação à falta de interesse de agir, 

cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber, se houver, saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o 

que se mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Superadas 

as preliminares, passo a análise meritória da demanda. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. O autor ingressou com ação de 

indenização, decorrente do seguro DPVAT, alegando ser portador de 

lesões que levaram à sua invalidez, ocasionadas em acidente de trânsito 

sofrido no dia 05/10/2015. O seguro obrigatório é uma modalidade 

securitária de cunho eminentemente social, através do qual as vítimas de 

acidente de trânsito e/ou seus beneficiários são indenizados em casos de 

invalidez permanente e morte, respectivamente. O artigo 3º da Lei n. 

6.194/74, modificado pela Lei n. 11.482/2007, dispõe: “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente”. Sabe-se que para fins de julgamento do presente 

feito, se faz necessária a perícia médica, em que há a graduação do valor 

da indenização de acordo com a lesão sofrida pela vítima, nos termos da 

tabela estabelecida. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro, de acordo com a 

Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia foi 

agendada a fim de identificar a alegada invalidez permanente e qual o seu 
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grau, bem como se esta é decorrente de acidente de trânsito. Contudo, a 

parte autora não compareceu às perícias designadas, embora tenha sido 

intimada com antecedência. Sem a realização da prova pericial, para a 

qual a parte autora foi intimada, mas não compareceu, não há como 

comprovar que, em razão do acidente, houve a alegada incapacidade 

permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Não é demais 

ressaltar que a ré depositou em juízo a quantia referente aos honorários 

periciais, porém, a parte autora não compareceu no consultório do perito 

para se submeter ao exame, sendo que a improcedência do pedido se 

impõe, eis que a autora deixou de comprovar o fato constitutivo do seu 

direito, conforme determina o art. 373, inciso I do CPC. No caso em 

comento, a peculiaridade reside no fato de que a invalidez permanente 

alegada não foi confirmada pela perícia judicial. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório proposta por ANDERSON PEREIRA INACIO em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Condeno a parte requerente 

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da demandada, na forma do 

que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das 

custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. Considerando que a 

perícia médica não foi realizada pelo perito judicial, e que os honorários já 

foram pago, determino a expedição de alvará para restituição do valor à 

parte requerida, mediante transferência para conta a ser indicada nos 

autos. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0004631-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA NEGRELI MOREIRA HERMES (AUTOR)

EDINO LUIS HERMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINO LUIS HERMES OAB - MT19827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0004631-22.2016.8.11.0041. AUTOR: 

EDINO LUIS HERMES, SANDRA CRISTINA NEGRELI MOREIRA HERMES 

REU: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA 

ANTECIPATÓRIA ajuizada por ÉDINO LUÍS HERMES e SANDRA CRISTINA 

NEGRELI MOREIRA HERMES em face de BROOKFIELD MB 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, devidamente qualificados nos 

autos, alegando em síntese que, através de uma cessão de direitos, 

devidamente chancelada pela requerida, adquiriram de terceiro em 

22.05.2013 um apartamento localizado no Residencial Harmonia, no 

entanto, alega que o imóvel não foi entregue no prazo. Argumenta que no 

contrato existem cláusulas leoninas, pois deixam a ré em manifesta 

vantagem vez que dilatam o prazo de construção em período muito 

extenso, e pugna pela inversão da multa prevista no contrato em desfavor 

da construtora. pelo que querem o deferimento da antecipação de tutela 

para determinar a inexigibilidade do contrato em litigio, com a suspensão 

da cobrança de eventuais parcelas, que a ré se abstenha de inscrever o 

nome dos autores em cadastros de inadimplentes ou de propor ações de 

execução/cobrança, a suspensão da atualização do saldo devedor, com o 

congelamento a datar de 30.10.2015 e a devolução dos valores pagos 

atualizados monetariamente. No mérito a total procedência da ação, com a 

consequente rescisão do contrato firmado entre as partes, declaração da 

nulidade de toda e qualquer cláusula que confere direito somente à 

requerida, além da condenação da reclamada à devolução dos valores 

pagos, ao pagamento da multa contratual de (0,5%) do valor do imóvel, a 

contar de 30.10.2015, indenização por lucros cessantes em decorrência 

do atraso na entrega, indenização por danos morais, suspensão da 

atualização do saldo, a incidência de juros e correção monetária e 

condenação da demandada em custas processuais e honorários 

advocatícios. Com a inicial juntou documentos. Ao Id. 27982509 foi 

parcialmente deferida à antecipação de tutela, para determinar a requerida 

a suspensão das cobranças das parcelas desde 30 de outubro de 2015, 

a inexigibilidade do contrato até o julgamento da ação e abstenção de 

inscrever os nomes dos autores em cadastros de inadimplentes. 

Devidamente citada, a requerida apresenta contestação ao ID. 27982511. 

Impugnação à Contestação no ID. 27982530. Ao decisório de ID. 27982537 

foi determinado o sobrestamento do feito, em cumprimento a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça no Resp. nº 1.614.721 – DF 

(2016/0187952-6). Comparecem os autores por meio do petitório de ID. 

27982538, requerendo a concessão de tutela provisória incidental para 

realização de penhora de valores na conta corrente da ré através do 

sistema bacenjud, na quantia de R$ 245.500,00 (duzentos e quarenta e 

cinco mil e quinhentos reais), valor este que a requerida auferiu com a 

venda do imóvel objeto da lide. Ao decisório de ID. 27982540 foi deferida 

parcialmente o pedido de tutela incidental, com a determinação de que a 

requerida efetuasse o depósito judicial do valor incontroverso do montante 

investido pelos autores. Comprovante de depósito do valor incontroverso 

(ID. 27982691). Ao ID. 27982693, os autores alegam ser indevida a 

cobrança de multa de 50% e requerem a intimação da ré para realizar o 

depósito do valor remanescente pagos, no montante de R$ 81.040,48 

(oitenta e um mil quarenta reais e quarenta e oito centavos). É o relatório. 

Decido. Trata-se de processo da meta 02 do CNJ , pelo que procedo ao 

julgamento, O deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o 

que em última análise confrontaria com os princípios da celeridade e 

economia processual, já que os elementos do processo permitam a 

formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido, colho a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – 

CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA 

DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. ... 2 – O julgamento antecipado da lide não 

ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos 

elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O 

magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem 

meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão.3- O processo 

administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi 

realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a 

ampla defesa.(Ap 81401/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) negritei. Dessa feita, o 

julgamento antecipado da lide se impõe não havendo cerceamento de 

defesa pela não abertura de prazo para especificação de provas. Nesse 

sentido: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”. (STJ, 4ª T. 

REsp 2.832-RJ). Neste sentido, já foi decidido pelo Tribunal de Justiça de 

Mato-Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – 

DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – 

POSSIBILIDADE– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1. A 

fase de especificação de provas não é obrigatória, podendo o juiz julgar 

antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver 

necessidade de outras provas ou o réu for revel, ocorrer o efeito material 

da revelia e não requerer a produção de provas.2. A matéria que versa 

sobre saúde demanda, para reconhecimento do direito do Autor, provas 

documentais, consubstanciadas em relatórios médicos e exames clínicos 

que comprovam a doença, bem como a urgência e necessidade do 

tratamento, de modo que a prova testemunhal seria desnecessária, não 

sendo capaz de alterar o entendimento empregado pelo Magistrado 

Singular.”(N.U 0000659-17.2015.8.11.0029, , HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 08/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018) Pois bem, conforme 

consignado trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA 

ANTECIPATÓRIA ajuizada por ÉDINO LUÍS HERMES e SANDRA CRISTINA 

NEGRELI MOREIRA HERMES em face de BROOKFIELD MB 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 267 de 804



EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, devidamente qualificados nos 

autos, alegando que através de uma cessão de direitos, devidamente 

chancelada pela requerida, adquiriram de terceiro em 22.05.2013 um 

apartamento localizado no Residencial Harmonia, no entanto, em que pese 

ser estabelecido contratualmente que a previsão de entrega do imóvel 

seria em 30.04.2015, com tolerância de atraso de 06 (seis) meses, 

podendo ser prorrogada a entrega para 30.10.2015, o que não ocorreu, 

vez que até o momento da propositura da ação não teria sido entregue, 

pelo que requer a rescisão do contrato firmado entre as partes, 

declaração da nulidade de toda e qualquer cláusula que confere direito 

somente à requerida, além da condenação da reclamada à devolução dos 

valores pagos, ao pagamento da multa contratual de (0,5%) do valor do 

imóvel, a contar de 30.10.2015, indenização por lucros cessantes em 

decorrência do atraso na entrega, indenização por danos morais, 

suspensão da atualização do saldo e a incidência de juros e correção 

monetária. Em defesa, a ré arguiu que determinados fatores inerentes a 

caso fortuito e de força maior, ocasionaram constantes paralisações nas 

obras, e, por conseguinte, o atraso na sua conclusão, no mais, que a 

quantia indicada como adimplida não deve ser considerada, vez que a 

quantia total paga pelo autor é de R$ 133.244,70 (cento e trinta e três mil 

duzentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos), conforme extrato 

anexado pelos requerentes ao ID. 27982506. Outrossim, manifesta a 

concordância com o pedido de rescisão contratual, contanto que, sejam 

mantidas as condições de devolução de quantias pagas estipuladas no 

pacto, o que condiz na restituição em parte das parcelas pagas, para 

suprimento de perdas e danos, de acordo com o estabelecido na cláusula 

5.4 da promessa de compra e venda e que referida cláusula em nenhum 

momento comete qualquer infringência aos preceitos do CDC, além da 

inexistência do direito dos requerentes à indenização por dano material, 

contraprestação, lucros cessantes e dano moral. É patente que a relação 

havida entre as partes é relação de consumo, pois se enquadram no 

conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 

2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas 

normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo 

preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou 

contratuais entre fornecedor/consumidor. Nesse passo, a legislação 

brasileira, além da doutrina e da jurisprudência, tratou do tema 

vulnerabilidade do consumidor, adotando a Teoria Finalista Mitigada. Nas 

palavras da jurista Eliane M. Octaviano Martins: “Inobstante serem 

detectados inúmeros entendimentos diversos acerca do exato alcance do 

conceito de vulnerabilidade, prepondera a exegese que sustenta dever 

ser a vulnerabilidade compreendida no sentido técnico, jurídico e 

socioeconômico”. Sendo assim, identificada a relação consumerista, bem 

como identificados os seus componentes, evidente simbiose entre caso 

concreto e legislação consumerista correspondente. Quanto ao atraso 

para entrega do imóvel, conforme se verifica do documento de Ids. 

27982501 a 27982505, a entrega estava prevista para a data de 

30.04.2015, sendo estipulada ainda, por meio da cláusula sétima – item 

7.1, que “a conclusão do IMÓVEL poderá sofrer adiantamento ou atraso 

de até 180 (cento e oitenta) dias”, não obstante a possibilidade de 

prorrogação, ao tempo da distribuição do processo o imóvel ainda não 

tinha sido entregue, extrapolando até o lapso temporal dado como um 

“bônus”, de maneira que é nítido que houve o atraso, tanto que a própria 

ré confessa o atraso na entrega da obra. Neste contexto, a demandada 

informa que ocorreram paralisações nas obras do empreendimento, em 

virtude de fatores ligados a casos fortuitos e de força maior, como a falta 

de mão de obra e de material de construção no mercado, bem como a 

ausência de condições climáticas favoráveis para a execução dos 

serviços de construção. Ocorre que tal justificativa não se mostra 

plausível, vez que em razão destes imprevistos, existe o prazo de 

tolerância previsto contratualmente, além de que estão relacionados aos 

riscos inerentes ao próprio negócio, conforme dispõe o artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos..” Assim, considerando que as 

partes firmaram contrato em novembro/2011, cujo imóvel deveria ter sido 

entregue em outubro/2015, já contando o prazo de prorrogação, sendo 

que até a data do ajuizamento da ação (11.02.2016) não havia sido 

entregue, logo resta demonstrado o ato ilícito, gerando o dever de 

indenizar. No mais, in casu, a requerida se trata de empresa de grande 

experiência no mercado de incorporação, portanto, não tem como ignorar 

fatores climáticos, de falta de insumos ou mão de obra, ou ainda aspectos 

burocráticos que cercam sua atividade. Neste sentido, já decidiu esta 

corte Mato-Grossense: “SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADORECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO 

DE APELAÇÃO Nº. 0048132-60.2015.8.11.0041)AGRAVANTE: LOTUFO 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.AGRAVADA: SANDRA 

APARECIDA DO NASCIMENTOEMENTAAGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA NO TOCANTE AO PRAZO DE ENTREGA – 

ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO 

MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE – VALOR DA INDENIZAÇÃO 

RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.1 – No caso concreto, em que 

pese a construtora tenha provado que o prazo para conclusão e entrega 

do imóvel foi prorrogado de 15 (quinze) para 36 (trinta e seis) meses, 

mesmo assim, o imóvel foi entregue com quatro meses de atraso, o que, 

por si só, justifica o pedido indenizatório por danos morais.2 – Não há falar 

em caso fortuito em virtude do excesso de burocracia para o registro ou 

emissão da certidão de "habite-se”, e em razão da escassez de material e 

de mão-de-obra, além do excesso de chuvas. Sabedora de que os atos 

registrais demandam tempo, competia à construtora se precaver dos 

prazos contratuais e providenciar o registro com antecedência, o que não 

foi observado. 3 - Segundo jurisprudência consolidada, chuvas, greves, 

carência de operários necessários para a execução da obra, burocracia 

de órgãos públicos não configuram caso fortuito, uma vez que são 

totalmente previsíveis no empreendimento de construção, tratando-se de 

riscos inerentes ao negócio.4 – Inexiste razão para nova redução do 

quantum indenizatório se na decisão monocrática recorrida foram 

sopesados os critérios objetivos do caso concreto, ou seja, 

considerou-se a profissão da consumidora, que é promotora de vendas, o 

tempo de atraso de 04 (quatro) meses e a finalidade do imóvel para a 

locação, circunstâncias essas que justificam o montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais).” (N.U 0048132-60.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 

21/05/2019) Nesta sequência, dentre os pedidos autorais, têm-se o de 

declaração de nulidade a Cláusula Quinta – 5.4, a qual prevê que “Se na 

hipótese de inadimplemento prevista acima, a vendedora optar por 

considerar rescindido de pleno direito o presente contrato, o(s) 

ADQUIRENTE (S) receberá (ão) em devolução parte do PREÇO DO IMÓVEL 

pactuado neste Contrato, até então pago à VENDEDORA, excluídos os 

juros pagos, atualizada monetariamente na forma prevista neste contrato, 

obedecida a seguinte proporcionalidade: (a) havendo o (s) ADQUIRENTE 

(S) pago até 10% do total do preço de venda receberá, em devolução, 

30% do total pago a título de principal, excluídos os juros pagos; (b) 

havendo o (s) ADQUIRENTE (S) pago de 10,01% à 30% do total do preço 

de venda receberá, em devolução 40% do total pago a título de principal, 

excluídos os juros pagos; (c) havendo o (s) ADQUIRENTE (S) pago de 

30,01% à 50% do total do preço de venda receberá, em devolução 45% 

do total pago a título de principal, excluídos os juros pagos; (d) havendo o 

(s) ADQUIRENTE (S) pago mais de 50,01 % do total do preço de venda 

receberá, em devolução 50% do total pago a título de principal, excluídos 

os juros. A parte restante das quantias pagas pelo (s) ADQUIRENTE (S) 

será perdida em favor da VENDEDORA, a título de pena compensatória, 

ficando vedada a redução da pena ora pactuada...” É incontroverso o 

direito do promitente comprador à restituição dos valores pagos ao 

promitente vendedor, sendo devida a retenção de percentual razoável a 

título de indenização, uma vez que a rescisão de um contrato exige, na 

medida do possível, que se promova o retorno das partes ao status quo 

ante. Conforme a “Cópia do Extrato de Pagamentos Efetuados” (ID. 

27982506), colacionada pelo próprio requerente, demonstra que este 

efetuou os pagamentos do financiamento tão somente até a parcela com 

vencimento em 10.04.2015, restando em débito com a requerida antes 

mesmo da propositura da ação. Assim, plenamente cabível a retenção do 

percentual de 20% do valor já pago, a fim de compensar os valores. Sobre 

o assunto: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – 

RESILIÇÃO UNILATERAL DO COMPRADOR – POSSIBILIDADE – 

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% MANTIDA – 

RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É incontroverso o direito do 

promitente comprador à restituição dos valores pagos ao promitente 
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vendedor, sendo devida a retenção de percentual razoável a título de 

indenização, uma vez que a rescisão de um contrato exige, na medida do 

possível, que se promova o retorno das partes ao status quo ante. É 

razoável e proporcional a retenção do percentual de 10% do valor 

efetivamente pago pelo comprador inadimplente a título de multa contratual 

para ressarcir à promitente vendedora pelos prejuízos decorrentes do 

descumprimento do contrato. (TJ-MS - AC: 08036181720188120021 MS 

0803618-17.2018.8.12.0021, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data 

de Julgamento: 05/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

06/03/2020). Superada a controvérsia acerca do dever de indenizar 

devido ao atraso na entrega do imóvel, os autores requerem a 

condenação da ré ao pagamento da multa contratual de 0,5% ao mês a 

contar do prazo final para entrega (30.10.2015), cumulativamente com a 

indenização em lucros cessantes. Quanto à multa contratual, assiste 

razão aos requerentes, diante do que preconiza a Cláusula Sétima – Item 

7.1.1, vejamos: “7.1.1. De outra parte, fica expressamente convencionado 

que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega do 

IMÓVEL, nas condições definidas no presente Contrato, exceder a 

tolerância estabelecida na cláusula anterior, por razões imputáveis à 

VENDEDORA, será devido ao (s) ADQUIRENTE (S) a indenização mensal 

no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do IMÓVEL, 

atualizado monetariamente na forma deste Contrato.” Contudo, no que 

tange a condenação em indenização por lucros cessantes, não é possível 

porque configuraria bis in idem, vez que foi aplicada como penalidade a 

multa prevista na cláusula supramencionada. A propósito: “CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. LUCROS 

CESSANTES. MULTA MORATÓRIA. 1. Ocorrendo a rescisão contratual por 

inadimplência da construtora, as partes retornam ao status quo ante, não 

sendo devida nenhuma compensação a título de lucros cessantes. 2. 

Havendo disposição expressa no contrato prevendo o pagamento de 

multa para aquele que der causa ao rompimento do pacto, esta deverá 

incidir, tendo em vista que a cláusula foi pactuada entre as partes. 3. 

Recursos parcialmente providos.” (TJ-DF - APC: 20150310201843, 

Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 18/11/2015, 2ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/11/2015 . Pág.: 177) 

Destaquei. Quanto ao dano moral, a situação dos autos não apesenta 

gravidade suficiente para ensejar uma indenização pecuniária, vez que se 

trata de mera insatisfação contratual, visto que os autores sentiram-se 

prejudicados por terem de suportar o atraso na entrega do imóvel. Insta 

consignar que, os transtornos causados estão dentro de uma linha de 

riscos de uma vida em sociedade, não ocorrendo nenhuma dor moral, pelo 

menos que seja passível de indenização monetária, assim, mesmo que o 

fato não seja desejável, é previsível na vida em sociedade. Deste modo, 

sofreu o autor, no máximo, mero dissabor, incômodo, e, embora 

desagradável a situação experimentada, não houve lesão aos direitos de 

personalidade a ponto de embasar uma pretensão à indenização por 

danos morais. Neste sentido, preleciona a jurisprudência pátria: 

“REPARAÇÃO DE DANOS. CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA 

DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA 

PENAL EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. DANO MORAL INEXISTENTE. 

O autor adquiriu imóvel junto à demandada, cujo prazo de entrega restou 

estabelecido em 26 de fevereiro de 2010, com 180 dias de tolerância. 

Contudo, ao tempo previsto para a entrega, as obras encontravam-se 

somente em fase de execução das fundações - conforme fotografias 

acostadas às folhas 62/72. O atraso na entrega do imóvel, entretanto, não 

acarreta, por si só, o reconhecimento de danos de natureza 

extrapatrimonial, ou...” (TJ-RS - Recurso Cível: 71003523578 RS, Relator: 

Leandro Raul Klippel, Data de Julgamento: 16/02/2012, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/02/2012) 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL. INCÊNDIO. 

COBERTURA DEVIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. Trata-se de ação de cobrança cumulada com 

indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente na origem. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS - O mero 

descumprimento contratual não é o bastante para caracterizar prejuízo 

indenizável, porque a frustração contratual, por si só, não gera dano 

moral. In casu, embora o autor tenha alegado ter ficado sem residência 

em...” (TJ-RS - AC: 70042556217 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Data de Julgamento: 25/10/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 31/10/2012) Quanto à correção monetária é 

patente à inexistência de ilegalidade ou abusividade sobre o saldo 

devedor, ainda que existente a mora na entrega do imóvel por culpa da (s) 

demandada (s), vez que: “a atualização do contrato se destina 

exclusivamente a recomposição do valor da moeda, não sendo capaz de 

ocasionar bonificação ou acréscimo patrimonial para construtora em 

detrimento do comprador”, configura-se lícita a incidência de correção 

monetária, nos termos da recente decisão proferida pelo E. Tribunal 

Estadual, eis a ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ART. 273, CAPUT 

E INCISO I, DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DEFERIDA EM PARTE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - 

IMÓVEL NOVO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - CLÁUSULA DE 

TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - EXTRAPOLAÇÃO - INCIDÊNCIA DA MULTA 

CONTRATUAL - LUCROS CESSANTES DEVIDOS PELA FALTA DE 

FRUIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - CONGELAMENTO DO SALDO 

DEVEDOR - INVIABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SE LIMITA A 

RECOMPOR O VALOR DA MOEDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Tratando-se de promessa de compra e venda de apartamento novo, o 

atraso na entrega da obra além do prazo de tolerância convencionado 

acarreta evidentes prejuízos ao consumidor. Presentes os requisitos para 

a antecipação da tutela, ele tem direito à multa contratual e aos lucros 

cessantes pelo não usufruto do imóvel, até o recebimento das chaves 

(AgRg no AREsp nº. 395.105/RJ). Descabido o congelamento do saldo 

devedor, uma vez que a correção monetária não representa bonificação 

ou acréscimo patrimonial para a construtora, pois se limita a recompor o 

valor da moeda”. (AI 80952/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 

14/09/2015). Noutro ponto, é dos autos que os autores restaram 

inadimplentes com a obrigação que lhes conferiam, qual seja de 

pagamento desde o ano de 2015 e a propositura da demanda se deu tão 

somente no ano de 2016, devendo neste caso incidir também os juros de 

mora, vez que a aplicação deste condiz como indenização para o 

inadimplemento no cumprimento da obrigação de pagar o preço na data 

pactuada. A propósito: “DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ENTREGA DO IMÓVEL. 

ATRASO. LUCROS CESSANTES. ACORDO. MORA. CONSECTÁRIOS. I - A 

atualização monetária resulta de mera recomposição do poder aquisitivo 

da moeda, sem acréscimo patrimonial e os juros de mora traduzem 

indenização para o inadimplemento no cumprimento da obrigação de pagar 

o preço na data pactuada. II - Negou-se provimento ao recurso.”(TJ-DF 

20150110800495 0024332-37.2015.8.07.0001, Relator: JOSE DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 12/07/2016 . Pág.: 449/493) Conforme 

cediço, o índice estabelecido no contrato - INCC -, visa exatamente 

analisar a evolução dos custos das construções habitacionais, correção 

das parcelas, sendo aplicável somente durante a obra. Nesse contexto, 

entendo que deve ser mantido o INCC durante todo o período da obra, 

sendo a atualização pelo IGP-M/FGV prevista no contrato aplicável 

somente após a data limite para a entrega das chaves do imóvel. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR RESCINDIDO o contrato 

entre as partes, devendo as partes retornar ao status quo ante da 

contratação, ficando a ré encarregada de saldar qualquer débito 

necessário para tanto, devendo ainda ressarcir a parte autora 80% do 

valor pago, imediatamente (Súmula 543 STJ) ficando autorizada a retenção 

de 20% (vinte por cento), o valor a ser ressarcido deverá ser corrigido 

pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida. CONDENAR a requerida 

ao pagamento da multa contratual de 0,5% (meio por cento) do valor do 

imóvel, por mês de atraso da entrega, a contar de 30.10.2015 (data limite 

para entrega – Ids. 27982501 a 27982505) até a presente data, cujo 

valores deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do atraso, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 

CONDENO ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, bem 

como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que 

preceitua o §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. P. R. I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de março 
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de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal
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USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAGAGEM ARTIGOS DE VIAGENS E COMERCIO DE COUROS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017128-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING REU: BAGAGEM ARTIGOS DE 

VIAGENS E COMERCIO DE COUROS LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL 

formulada por CONDOMÍNIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING em desfavor 

de BAGAGEM ARTIGOS DE VIAGEM E COM COURO LTDA, devidamente 

qualificados nos autos, alegando que locou um imóvel comercial à 

requerida, com início em 31.02.2015 e término em 31.01.2020, cujo valor 

ajustado foi de R$ 11.067,00 (onze mil e sessenta e sete reais), sendo o 

valor mínimo mensal reajustável. Contudo, relata que antes do término do 

contrato a empresa deixou de honrar com suas obrigações, e entre os 

meses de Abril/2015 à Maio/2017 não as cumpre, pelo que foi notificada 

mas mesmo assim se manteve inerte, razão pela qual a autora ajuizou a 

presente ação objetivando liminarmente a desocupação voluntária do 

imóvel ou a purgação da mora, no mérito requer a declaração da rescisão 

do contrato e desocupação do imóvel. Com a exordial anexa documentos. 

Antecipação de Tutela deferida via ID. 7987802. O requerido devidamente 

citado não apresentou Contestação. A parte autora impugnou a 

Contestação via ID. 27908756. É o relatório. Decido. O requerido 

devidamente citado, não apresentou contestação conforme certidão do 

Oficial de Justiça de ID. 9862646, razão pela qual decreto a REVELIA e 

verificando que a matéria é unicamente de direito, não havendo 

necessidade de se produzir mais provas, passo ao julgamento da lide, na 

forma prevista no artigo 355, I e II do Código de Processo Civil. Não 

obstante a revelia das partes rés, que traz a presunção da veracidade 

dos fatos articulados, observa-se que os documentos encartados com a 

inicial são provas suficientes da alegação da autora, senão vejamos: 

Consta do Contrato de Locação ID. 7969678, que a autora locou a 

requerida em 01.02.2015 um imóvel à parte ré pelo valor mensal de R$ 

11.067,00 (onze mil e sessenta e sete reais). Percebe-se que no contrato 

de locação, o locador deve disponibilizar o imóvel e em contrapartida o 

locatário deve pagar os alugueres devidos. Não obstante as alegações 

deduzidas em defesa, não foram apresentadas quaisquer provas que 

refutem as alegações da inicial, e diante da inadimplência dos valores em 

atraso, que deve ser reconhecida a existência da locação, bem como o 

atraso no pagamento. A propósito, assim dispõe a nossa jurisprudência 

pátria: “AÇÃO DE DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE 

ALUGUEIS - CUMULAÇÃO PERMITIDA - ALUGUEIS ATRASADOS - 

PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS - CLÁUSULA DE MULTA DE 10% - 

POSSIBILIDADE - PEDIDO PROCEDENTE A ação de despejo pode ser 

cumulada com a cobrança de alugueis que só será ilidida se demonstrado 

o pagamento mediante recibo. A cláusula que fixa multa de 10% é 

permitida e não está ofendendo o Código de Defesa do Consumidor que 

não é aplicado à espécie”. (TJ-MG - AC: 10518091731738001 MG , 

Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUEIS. É ônus do locatário comprovar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da parte locadora, (inc. II do art. 333 do CPC). Ônus do 

qual não se desincumbiu a locatária no caso. APELO DESPROVIDO”. 

(Apelação Cível Nº 70060173911, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 20/11/2014). 

(TJ-RS - AC: 70060173911 RS , Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de 

Julgamento: 20/11/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei. O autor traz aos autos 

planilhas atualizadas dos débitos, comprovando a inadimplência da 

devedora em relação às taxas do imóvel locado, bem como os aluguéis, 

requerendo a rescisão do contrato com o consequente despejo da 

locatária. No mais, o contrato de locação é título extrajudicial conforme 

prevê o artigo 784, inciso VIII Código de Processo Civil, e desse modo, 

nada impede que o reclamante execute as obrigações inadimplentes da 

requerida. Neste sentido a corte Mato Grossense preleciona: “APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO E LOCAÇÃO - TÍTULO 

EXECUTIVO - COBRANÇA DE ACESSÓRIOS - POSSIBILIDADE - 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

COBRANÇA DE MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA - LEGALIDADE 

- JUROS QUE DEVEM SER COBRADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - 

RECURSO IMPROVIDO. O contrato de locação é título executivo 

extrajudicial nos termos do artigo 585, IV, do Código de Processo Civil, 

estando nele compreendidas as obrigações acessórias como o 

pagamento das contas de água, luz, multa e tributos, expressamente 

previstas no contrato. Os dispositivos do Código de Defesa do 

Consumidor não são aplicáveis aos contratos de locação, uma vez que 

estes são disciplinados por lei especial e não existe no caso qualquer 

relação de consumo. Não se confunde a multa por atraso no pagamento 

do aluguel com a multa por rescisão indevida do contrato de locação, 

podendo ser ambas cobradas na execução. A aplicação do IGPM ao 

contrato de locação não traz ilegalidade à cobrança.” (TJMT – TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 2434/2005, Número 

do Protocolo: 2434/2005, Data de Julgamento: 08-5-2006). Efetivamente, 

tendo o requerido deixado de apresentar os recibos de pagamentos dos 

aluguéis em atraso, é certo que a ausência de pagamento está 

comprovada. Nesse contexto, a Lei n°. 8.245/91, que dispõe sobre a 

relação de inquilinato, preceitua as seguintes obrigações: “Art. 4o Durante 

o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador 

reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando 

a multa pactuada, proporcionalmente ao período de cumprimento do 

contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada”. “Art. 23. O 

locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da 

locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em 

sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel 

locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato; (...)”. 

Certificado pelo Sr. Meirinho que foi realizada a desocupação do imóvel via 

ID. 11210322, resta prejudicado qualquer provimento jurisdicional nesse 

sentido. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e consequentemente, RATIFICO a tutela 

anteriormente deferida e DECLARO rescindido o contrato de locação 

celebrado entre as partes. CONDENO, ainda, o demandado, ao pagamento 

das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) nos 

termos do que preceitua o § 8º do art. 85 do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Março 

de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017395-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RANIELLE DE FREITAS CAMPOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RANIELLE DE FREITAS CAMPOS, 

move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 29.04.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, 
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conforme certidão de Id: 17887851, a requerida não apresentou 

Contestação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Consoante relatado, a parte requerida apesar de devidamente citada não 

apresentou defesa, motivo pelo qual DECRETO a sua revelia. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. O 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou 

por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Pretende a 

parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 29.04.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro superior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 
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probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os 

pedidos realizados pelo requerente, se encontra a condenação da 

seguradora ao pagamento de indenização por danos morais 

(genericamente), contudo o autor não apontou a situação fática que 

embasou seu pleito. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, 

incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de 

seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele 

postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” No caso em tela a 

parte requerente não se desincumbiu de seu ônus de provar que sofreu 

qualquer espécie de abalo moral. Sobre o assunto é pacífico o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO SEGURO DE VEÍCULO – 

NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

– AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da ausência de 

comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ônus imposto 

pelo artigo 333, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. O dever de reparação civil de danos (moral ou material), depende 

da presença de alguns pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde 

se extrai o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa 

derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano 

efetivo; (III) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a 

conduta ilícita do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 

146710/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015. 

Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – 

CRÉDITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL 

INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- 

Independentemente de ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi 

efetuado em sua conta corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não 

há prova que a conta corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi 

disponibilizado, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O 

ônus da prova, em regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o 

autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 

333, I do Código de Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa 

de mérito indireta, ou seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou 

extinguem o direito do autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a 

tais fatos (artigo 333, II do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 
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PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Desse modo, considerando o decaimento 

recíproco, é o caso de redimensionar os ônus de sucumbência para que 

as partes os suportem igualitariamente. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (29.04.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as 

partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção 

de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários 

advocatícios, fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do 

que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% 

(setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora, 

sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026027-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALLYS JUARES JANNER SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026027-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TALLYS JUARES JANNER SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que TALLYS JUARES JANNER SILVA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 30.10.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA 

DEMANDA Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Inexistindo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. No mérito, a 
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ré alega que a autora não faz jus ao recebimento do benefício devido à 

inadimplência do prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois 

é entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do 

seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de indenizar o 

indivíduo, sendo perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – 

STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. 

Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 

70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – 

INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – 

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo 

DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio 

do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a 

título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho 

desempenhado pelo patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) A Lei nº 6.194/74 

que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 30.10.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 
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das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro superior 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (30.10.2018) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017382-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017382-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELAINE LEITE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que M. L. R. menor impúbere, neste ato representada por sua 

genitora ELAINE LEITE, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 16.09.2018, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, por força do que 

reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 
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NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA CARÊNCIA DA 

AÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – NÃO 

AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A matéria preliminar se confunde com o 

mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. A ré alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, argumentando que o 

fato não fora presenciado pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.09.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 
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Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 10% de 

lesão na estrutura pélvica e 50% do ombro esquerdo. Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja comprometimento de função vital. terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Ocorrendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, media a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

ESTRUTURA PÉLVICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 

3.037,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os 

pedidos realizados pelo requerente, se encontra a condenação da 

seguradora ao pagamento de indenização por danos morais 

(genericamente), contudo o autor não apontou a situação fática que 

embasou seu pleito. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, 

incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de 

seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele 

postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” No caso em tela a 

parte requerente não se desincumbiu de seu ônus de provar que sofreu 

qualquer espécie de abalo moral. Sobre o assunto é pacífico o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO SEGURO DE VEÍCULO – 

NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

– AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da ausência de 

comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ônus imposto 

pelo artigo 333, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. O dever de reparação civil de danos (moral ou material), depende 

da presença de alguns pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde 

se extrai o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa 

derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano 

efetivo; (III) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a 

conduta ilícita do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 

146710/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015. 

Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – 

CRÉDITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL 

INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- 

Independentemente de ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi 

efetuado em sua conta corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não 

há prova que a conta corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi 

disponibilizado, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O 

ônus da prova, em regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o 

autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 

333, I do Código de Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa 

de mérito indireta, ou seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou 

extinguem o direito do autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a 

tais fatos (artigo 333, II do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 
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houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Desse modo, considerando o decaimento 

recíproco, é o caso de redimensionar os ônus de sucumbência para que 

as partes os suportem igualitariamente. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(16.09.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em face da 

sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento 

das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela 

requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, 

fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua 

parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) 

em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que demandante 

ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos 

honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023120-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSENILDA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ROSENILDA DA SILVA, move em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, 

que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 18.08.2018, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 
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Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA - DA OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO 

ECONÔMICO PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação 

do valor da causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto 

máximo do seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo 

indenizável ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não 

merece prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto 

receberá, sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que 

ocorre no decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir 

valor meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. 

Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado DA FLAGRANTE INÉPCIA DA INICIAL A parte ré 

alega a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, 

sendo estes o boletim de ocorrência, entretanto este assunto será 

analisado com o mérito por com ele se confundir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. A demandada assevera que, o requerente não comprovou o 

nexo causal entre o acidente e o resultado, por deixar de juntar aos autos 

o Boletim de Ocorrência que comprovasse tais fatos, alegação esta que 

não deve prosperar, pois a parte autora trouxe aos autos a certidão de 

ocorrência emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU do Estado de Mato 

Grosso, a qual é dotada de fé pública. Além disso, é sabido que o boletim 

de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO 

MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E 

AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência 

probatória do Boletim de Ocorrência, quando satisfatoriamente 

demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo o conjunto 

probatório colacionado, com a demonstração do noticiado acidente e do 

dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os requisitos 

exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório 

DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao grau de 

invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 18.08.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 
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Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do quadril direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: QUADRIL DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 

Total: R$ 1.678,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(18.08.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição
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VALDIR MARIANO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que VALDIR MARIANO, move em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 29.08.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL 

– MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário à propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 
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pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro inferior 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

media a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (29.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 
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parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025097-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025097-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO PEREIRA SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARCIO PEREIRA SANTANA, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.05.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. MANIFESTAÇÃO QUANTO À 

DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Resta prejudicada a 

preliminar, visto a ocorrência da audiência de conciliação, conforme Id: 

16758170. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA 

LÍDER Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da 

ação. SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que houve o efetivo pagamento da 

cota parte devida a requerente. Com relação à falta de interesse de agir, 

cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber, se houver, saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o 

que se mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto 

à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 283, por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO 

DO SINISTRO – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS Assevera a parte demandada 

que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE 

CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO 

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA 

PARA A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES 

DOCUMENTOS PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da 

análise acurada dos autos, verifica-se que a preliminar não merece 

prosperar, porquanto a parte autora colacionou o RG no id. 16640004, não 

havendo o que se falar em ausência de documentos essenciais. Assim 

sendo, REJEITO a preliminar de ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 
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simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.05.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

Da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do 

membro inferior esquerdo e 75% do 2 dedo da mão esquerda. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Havendo Perda anatômica e/ou 

funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão terá a 

vítima direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 10% de R$ 13.500,00 
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(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50 

2 DEDO DA MÃO ESQUERDA: *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 

*75% sobre R$ 1.350,00 = R$ 1.012,50 Consoante demonstrado pela 

seguradora ré, a parte autora sofreu acidente em data anterior, tendo 

recebido o montante de R$ 4.725,00 referente a invalidez de 50% do 

membro inferior esquerdo e R$ 1.012,50 com relação a 10% da perda 

funcional dedos da mão (id. 17747465). Dessa forma, como a parte autora 

já se encontrava inválida em 10% do dedo da mão esquerda quando da 

ocorrência do novo sinistro, descabe a condenação da seguradora ao 

pagamento da indenização securitária, uma vez que o montante apurado 

de 10% nesta demanda refere-se ao quatum já apurado na lesão anterior, 

descabendo considerar a parte autora inválida duas vezes do mesmo 

membro, logo, não há lesão passível de reparação. Por outro lado, com 

relação a perda funcional no membro inferior esquerdo, foi quantificado no 

acidente anterior em 50%, portanto, a parte autora faz jus, tão somente, a 

diferente do então apurado nesta demanda (75%), ou seja, 25%: MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois e cinquenta), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (08.05.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025230-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAIRO PETRONILIO FLOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que CAIRO PETRONILIO FLOR, move em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 13.06.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 
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Câmara Cível) grifado DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STF/STJ Alega 

a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA INÉPCIA DA INICIAL - DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA - 

DO CERCEAMENTO DE DEFESA Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.06.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 286 de 804



qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% do joelho esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

residual a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: JOELHO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *10% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 337,50 Total: R$ 337,50 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (13.06.2018) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016792-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLYETH RAYANE DO ESPIRITO SANTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016792-42.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELLYETH RAYANE DO ESPIRITO SANTO SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que ELLYETH RAYANE DO ESPIRITO SANTO SILVA, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 27.07.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 
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promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL 

– MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei 
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nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro superior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (27.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015348-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ABRAN GUZMAN NEGRETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015348-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS ABRAN GUZMAN NEGRETE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. CARLOS ABRAN GUZMAN NEGRETE, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 04/09/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo e da inépcia da inicial. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A impugnação foi acostada aos autos. Designada a prova pericial, a 

parte autora não compareceu (Id. 16115206), restando prejudicada a 

realização da avaliação médica. Por tais razões, foi designada nova data 

para pericia, a qual não ocorreu, vez que noticiado nos autos pelo perito 

que o autor não compareceu no exame pericial designado (Id. 26983519). 

É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA A SEGURADORA LÍDER Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e 

regular do processo, em virtude da juntada de comprovante de residência 

em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da 

petição inicial, traz a determinação de que seja indicado o endereço das 

partes, o que foi devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, 

determina a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura 

da demanda, não sendo o comprovante de endereço um documento 

obrigatório, pois já é suficiente a indicação da residência efetuada na 

petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À 

INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, na espécie, a 

determinação de juntada de comprovante de residência e RG para o 

processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 
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(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Superadas as preliminares, passo a análise meritória da 

demanda. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

O autor ingressou com ação de indenização, decorrente do seguro 

DPVAT, alegando ser portador de lesões que levaram à sua invalidez, 

ocasionadas em acidente de trânsito sofrido no dia 04/09/2017. O seguro 

obrigatório é uma modalidade securitária de cunho eminentemente social, 

através do qual as vítimas de acidente de trânsito e/ou seus beneficiários 

são indenizados em casos de invalidez permanente e morte, 

respectivamente. O artigo 3º da Lei n. 6.194/74, modificado pela Lei n. 

11.482/2007, dispõe: “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: II - até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”. Sabe-se 

que para fins de julgamento do presente feito, se faz necessária a perícia 

médica, em que há a graduação do valor da indenização de acordo com a 

lesão sofrida pela vítima, nos termos da tabela estabelecida. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro, de acordo com a Medida Provisória n. 451, 

de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do 

acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando 

as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e 

incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 

assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso 

da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

(grifo nosso). A perícia foi agendada a fim de identificar a alegada 

invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se esta é decorrente 

de acidente de trânsito. Contudo, a parte autora não compareceu às 

perícias designadas, embora tenha sido intimada com antecedência. Sem a 

realização da prova pericial, para a qual a parte autora foi intimada, mas 

não compareceu em duas oportunidades, não há como comprovar que, em 

razão do acidente, houve a alegada incapacidade permanente, tampouco 

o suposto grau de invalidez. Não é demais ressaltar que a ré depositou em 

juízo a quantia referente aos honorários periciais, porém, a parte autora 

não compareceu no consultório do perito para se submeter ao exame, 

sendo que a improcedência do pedido se impõe, eis que a autora deixou 

de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 

373, inciso I do CPC. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPARECER À 

PERÍCIA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO NOVO CPC - NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA 

JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL POR FALTA DE PROVA 

– CONFIRMAÇÃO - Nos termos do art. 274, parágrafo único, do novo CPC, 

presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao Juízo - Se a parte autora é pessoalmente intimada para 

comparecer no local e data indicados para a perícia, mas não comparece, 

é de se julgar improcedente o pedido inicial, por falta de prova. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório proposta por CARLOS ABRAN GUZMAN NEGRETE em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da 

demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. Considerando que a perícia médica não foi realizada pelo perito 

judicial, e que os honorários já foram pago, determino a expedição de 

alvará para restituição do valor à parte requerida, mediante transferência 

para conta a ser indicada nos autos. P.R.I. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039015-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELIAR JIMENES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039015-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GELIAR JIMENES REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que GELIAR JIMENES, move em desfavor de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 25.11.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE - DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 
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nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. CARÊNCIA 

DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE PROCESSUAL EM RAZÃO DE 

PAGAMENTO DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário à propositura da ação, já que houve o efetivo pagamento da 

cota parte devida a requerente. Com relação à falta de interesse de agir, 

cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber, se houver, saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o 

que se mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.11.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 
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Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 25% da 

estrutura crânio facial e 50% do punho direito. Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Lesões de 

órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, 

pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não 

compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, 

digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja 

comprometimento de função vital. terá a vítima direito a 100% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

25% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: ESTRUTURA CRÂNIO 

FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 PUNHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 5.062,50 

Considerando que já houve pagamento em sede administrativa no valor de 

R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), resta um 

saldo remanescente no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

e cinco reais) a ser indenizado. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (25.11.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031391-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031391-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERILIO COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que ERILIO COSTA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 15.02.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE - DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE EM 
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APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI Alega a seguradora 

ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.02.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 
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da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do ombro esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (15.02.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015078-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILSON CONCEICAO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015078-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE GILSON CONCEICAO LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSÉ GISON CONCEIÇÃO LIMA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

17.03.2019, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 
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ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL 

– MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário à propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 17.03.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 
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desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do ombro direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 337,50 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). 

DANOS MORAIS Dentre os pedidos realizados pelo requerente, se 

encontra a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por 

danos morais (genericamente), contudo o autor não apontou a situação 

fática que embasou seu pleito. O Código de Processo Civil Brasileiro, em 

seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar 

provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu de seu ônus de 

provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre o assunto é 

pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO SEGURO 

DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – RENOVAÇÃO 

DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da 

ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ônus 

imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. O dever de reparação civil de danos (moral ou material), 

depende da presença de alguns pressupostos: (I) a conduta ilícita do 

agente, donde se extrai o elemento subjetivo, caracterizado pela 

existência de sua culpa derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário; 

(II) a existência do dano efetivo; (III) o nexo de causalidade entre a 

conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita do agente, não há falar em 

reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no 

DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA 

AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES 

– DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO 

PROVIDO. 1- Independentemente de ter solicitado ou não, o fato é que o 

crédito foi efetuado em sua conta corrente e dele se beneficiaram as 

recorridas. Não há prova que a conta corrente não lhes pertence ou que o 

crédito não foi disponibilizado, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 333, 

I do CPC. 2-O ônus da prova, em regra, é atribuído à parte que alega os 

fatos. Assim, o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu 

direito (artigo 333, I do Código de Processo Civil), e o réu, sempre que 

formular defesa de mérito indireta, ou seja, alegar fatos novos que 

impedem, modificam ou extinguem o direito do autor, atrairá para si, o ônus 

da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II do Código de Processo 

Civil)”. Ap, 52289/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no 

DJE 27/10/2014. Destaquei. Tratando-se de pedido de indenização, 

exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador 

da pretensão, porém a prova documental carreada aos autos, não 

demonstra a existência de Dano Moral. Inobstante os fatos e documentos 

colacionados pela parte autora, verifica-se que a requerente não logrou 

êxito em comprovar suas alegações. Não obstante ser a responsabilidade 

da Requerida objetiva, via de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, 

ou seja, deve haver a violação de um dever preexistente, o que não 

restou demonstrado no caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos 

descritos nos autos, por si só, não abalaram o estado anímico da parte 

requerente, capaz de ensejar o dano moral, pois a vida nos reserva 

alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, 

dependendo do nosso comportamento. O dano moral é exteriorizado por 

condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser 

humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de Direito Civil 

Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, 

in verbis: “O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o 
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desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima 

do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, 

ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela 

morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um 

dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são 

estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada 

pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor 

ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da privação de um bem 

jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. 

ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para 

reclamar indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. 

Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, 

seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão 

reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não 

peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, 

que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da 

lesão jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de 

Wilson Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, 

“são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (17.03.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em 

face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% 

pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários 

advocatícios, fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do 

que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% 

(setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora, 

sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015139-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMES NONATO FURTUNATO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015139-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROMES NONATO FURTUNATO DA SILVA RECONVINDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROMES NONATO 

FURTUNATO DA SILVA, move em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 28.02.2019, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 
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providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Alega 

a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. CARÊNCIA DE AÇÃO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM 

VALIDADE - NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A matéria preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 28.02.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 
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diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro superior 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os 

pedidos realizados pelo requerente, se encontra a condenação da 

seguradora ao pagamento de indenização por danos morais 

(genericamente), contudo o autor não apontou a situação fática que 

embasou seu pleito. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, 

incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de 

seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele 

postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” No caso em tela a 

parte requerente não se desincumbiu de seu ônus de provar que sofreu 

qualquer espécie de abalo moral. Sobre o assunto é pacífico o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO SEGURO DE VEÍCULO – 

NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

– AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da ausência de 

comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ônus imposto 

pelo artigo 333, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. O dever de reparação civil de danos (moral ou material), depende 

da presença de alguns pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde 

se extrai o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa 

derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano 

efetivo; (III) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a 

conduta ilícita do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 

146710/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015. 

Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – 

CRÉDITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL 

INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- 

Independentemente de ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi 

efetuado em sua conta corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não 

há prova que a conta corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi 

disponibilizado, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O 

ônus da prova, em regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o 

autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 

333, I do Código de Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa 

de mérito indireta, ou seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou 

extinguem o direito do autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a 

tais fatos (artigo 333, II do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 
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houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Desse modo, considerando o decaimento 

recíproco, é o caso de que as partes suportem igualitariamente o ônus de 

sucumbência. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (28.02.2019) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Em face da sucumbência recíproca (art. 86, 

do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. 

Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos 

reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na 

proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em 

favor da autora, sendo que o demandante ficará isenta das custas 

processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá 

suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na 

forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015288-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILIANO AQUINO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015288-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GRACILIANO AQUINO DA CONCEICAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. Em consulta ao sistema PJE se verifica que o 

autor propôs duas ações idênticas, a presente, e outra sob o n. 

1032891-24.2018.8.11.0041 em trâmite na 8ª Vara Cível da Capital, tendo 

as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Verifica-se a litispendência 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que está em curso 

(art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC/15). §1º Verifica-se a litispendência ou a 

coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma 

ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. §3º Há litispendência, quando se repete ação, 

que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi 

decidida por sentença, de que não caiba recurso. Note-se que “uma ação 

é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir 

e o mesmo pedido” (§ 2º do art. 3337 do CPC/15). Outrossim, “extingue-se 

o processo, sem resolução de mérito: (...) V – reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada” (art. 485, V, do CPC/15). 

Na espécie, a parte autora reproduziu duas vezes a mesma ação, onde 

àquela foi distribuída em primeiro lugar, inexistindo sentença de 

homologação de desistência, estando o feito em regular tramitação. Ainda 

que houvesse pedido de extinção daquele processo, nos termos do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a desistência 

da ação só produzirá efeitos após a homologação: Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. (grifei) Nesse sentido: MANDADO DE 

SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. IMPETRANTE QUE RESTOU 

INTIMADA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, MAS OPTOU EM NÃO 

COMPARECER NA SOLENIDADE EM RAZÃO DE TER POSTULADO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO QUE SÓ PRODUZ EFEITO APÓS A 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, A TEOR DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 

200 DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA NO PRAZO FIXADO EM AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOTA DE 

EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. 

DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA 

QUE NÃO SE MOSTRA ILEGAL OU ABUSIVA. SEGURANÇA DENEGADA. 

(Mandado de Segurança Nº 71007914716, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

19/10/2018) Ressalto, por fim, que a litispendência é matéria de ordem 

pública, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, como no caso dos autos. Nesse ínterim, dispõe o art. 485, do 

NCPC: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer 

a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3º 

O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito 

em julgado. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, em razão da litispendência ao processo n. 

1032891-24.2018.8.11.0041. Considerando que a medida adquiriu caráter 
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contencioso, CONDENO ainda o requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do 

CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juiza de Direito 

em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058044-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YARA PACHECO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058044-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

YARA PACHECO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 

12h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004222-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY ALMEIDA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004222-87.2020.8.11.0041. AUTOR: 

RONEY ALMEIDA PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 

13h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008074-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008074-22.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 13h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003009-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELI SOLETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003009-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GELI SOLETTI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Visto. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 14h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 
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que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004560-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. N. O. (AUTOR)

ELIDIANA SALES NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004560-61.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ELIDIANA SALES NOGUEIRA, W. S. N. O. REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 

30/07/2020, às 13h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007615-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007615-20.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEIDE LIMA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 

13h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003708-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA PEREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003708-37.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAVINA PEREIRA DE BRITO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Recebo a 

inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002630-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANE DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002630-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALANE DO NASCIMENTO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 

08h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047751-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DA PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047751-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE LUIS DA PENHA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002909-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1102909-91.2020 Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

249/2020 e conforme certificado ID 30526788, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 

09h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045913-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme 

certificado ID 30534366, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 10h:30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045129-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme 

certificado ID 30534368, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 11h:00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004236-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINO JESUS DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme 

certificado ID 30534363, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 11h:15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032956-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLI LUCILA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme 

certificado ID 30534369, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 11h:45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003473-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTA KARLA DA SILVA MASTELARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme 

certificado ID 30526789, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 12h:45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003091-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MATIAS TEODORO LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme 

certificado ID 30529093, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 13h30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052158-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCAL MARCOSKI NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052158-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO MARCAL MARCOSKI NETO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 

e conforme certificado ID 30567474, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 11h30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049146-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENILSON MARTINS DE BULHOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049146-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALENILSON MARTINS DE BULHOES REU: SEGURADORA LÍDER Visto. 

Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme 

certificado ID 30566505, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 12h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049154-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON MORAES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049154-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HALISON MORAES DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 

e conforme certificado ID 30566509, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 13h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039840-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039840-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CESAR FERREIRA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, SEGURADORA LÍDER Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme certificado ID 30566508, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 30/07/2020 às 13h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050127-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1050127-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IZABEL MARIA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 

e conforme certificado ID 30566503, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 13h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052458-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDAIR MORAES ARANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052458-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDAIR MORAES ARANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 

e conforme certificado ID 30566502, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 14h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049013-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049013-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ROBERTO SOUZA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme certificado ID 30536314, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 30/07/2020 às 08h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003042-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003042-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NARCISO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme 

certificado ID 30526790, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 14h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003312-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ALFREDO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003312-60.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO ALFREDO DE MOURA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 

e conforme certificado ID 30529094, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 08h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045977-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL ALYSON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045977-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EMANOEL ALYSON PEREIRA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme certificado ID 30536318, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 30/07/2020 às 09h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048833-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO MACEDO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1048833-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANILLO MACEDO ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 

e conforme certificado ID 30536319, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 09h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048924-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1048924-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANILDO DIAS DE MOURA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 

e conforme certificado ID 30536315, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 08h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048823-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON HONORATO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1048823-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON HONORATO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 

e conforme certificado ID 30536321, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 08h30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1047753-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA VITORIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047753-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAGDA VITORIA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 

e conforme certificado ID 30536320, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 09h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045910-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO VENANCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045910-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RICARDO VENANCIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 

e conforme certificado ID 30536312, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 09h30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004463-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004463-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO ROBERTO DIAS DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

249/2020 e conforme certificado ID 30536317, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 

10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046485-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046485-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARIOVALDO SILVA FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 

e conforme certificado ID 30536322, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 10h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051706-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUCIMEIRA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1051706-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIA LUCIMEIRA RIBEIRO DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme certificado ID 30566507, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 30/07/2020 às 11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047079-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CASTILHO DE LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047079-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GISELE CASTILHO DE LEMOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

249/2020 e conforme certificado ID 30536323, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 

10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050051-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1050051-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO CARLOS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 

e conforme certificado ID 30566500, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 10h45min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049646-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MIRANDA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049646-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JURACY MIRANDA ROCHA REU: SEGURADORA LÍDER Visto. Diante do 

disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme certificado ID 

30566501, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 11h00min, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013292-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIANA LEITE DE PINHO (AUTOR)

N. M. L. D. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013292-31.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WALDIANA LEITE DE PINHO, N. M. L. D. P. D. S. REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 

30/07/2020, às 12h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013255-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI IZALTINO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013255-04.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAVI IZALTINO DA CONCEICAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 

11h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013546-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO RODRIGO GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013546-04.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CASSIO RODRIGO GOMES FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 

12h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013698-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013698-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELIO PEREIRA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 12h30min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008134-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008134-92.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIO LIMA ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 13h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007438-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RODRIGUES MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007438-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESSANDRO RODRIGUES MACIEL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 

13h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015838-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

K. DA SILVA SOUZA - ME (EXECUTADO)

IVANIR PALHANO DE SOUZA (EXECUTADO)

LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte 

requerida/executada, o prazo para efetuar o pagamento do débito ou 

apresentar defesa (DJE/MT - Ed. nº 10660, disponibilizado em 21/01/2020). 

Diante disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito 

a fim de intimar a parte requerente/exequente para, no prazo de 5 dias, 

requerer o que entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo 

atualizado do montante devido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0048112-06.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0013188-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028752-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZUR DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028752-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AZUR DE MOURA RÉU: SEGURADORA LIDER Vistos. Designo o dia 

11/12/2019, às 10h56min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 05 de julho de 2019. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008306-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIO CUNHA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá, 4 de abril de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E 

CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

i d e n t i f i c a d o ,  e m  t r â m i t e  n e s t e  j u í z o .  P r o c e s s o : 

1008306-39.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 127.271,37; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: REGIO 

CUNHA FERREIRA ADVOGADO: WILLIAM KHALIL Parte Ré: RÉU: BANCO 

DO BRASIL S.A OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. VALTENIR QUEIROZ DOS 

SANTOS Analista Judiciária ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0020351-73.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZANIR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora a requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, 

ciente de que, decorrido o prazo e mantendo-se inerte, os autos serão 

arquivados.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013787-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

MAGNA ALVES DOS SANTOS OAB - 422.176.102-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 1.210 da CNGC, procedo a INTIMAÇÃO do autor, na 

pessoa do seu advogado, para que, no prazo de 05 dias, proceda de 

forma preparar a carta precatória expedida id. 30688026, instruindo-a, a 

fim de diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias. Após a distribuição 

da(s) missiva(s) no Juízo Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) 

comprovante(s) nestes autos eletrônicos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 0020424-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CYRO MASSA (TESTEMUNHA)

CYRO MASSA (TESTEMUNHA)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 (cinco)dias, apresentar nos 

autos a(s) guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) 

do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) 

para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0002610-15.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FERMO (EXEQUENTE)

CARLOS ROBERTO MAZON (EXEQUENTE)

MERIA HAYDEE DO CARMO ALMEIDA (EXEQUENTE)

CARLOS GILBERTO FRISON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES OAB - MT17401-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT , impulsiono o feito a fim de INTIMAR a parte 

requerida a manifestar-se, querendo, acerca da petição do autor de 

id.28926567, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031409-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA TUPA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRAJANO DE MATOS SILVA NETO (REU)

DORIVAL RODRIGUES DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1031409-41.2018 Visto. Intime-se a parte requerida para apresentar 

os documentos de ids. 28962512 e 28962513 de forma legível, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Após, volte-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028092-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (REU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (REU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1028092-98.2019 Vistos. O requerido, Autopetro Califórnia, opôs 

embargos de declaração (id. 27100301) contra o despacho de id. 

26360185. Sem maiores delongas, os embargos de declaração somente é 

cabível contra decisão judicial, nos termos do art. 1022 do CPC, assim, 

deixo de conhecer os embargos de id. id. 27100301 diante da 

impossibilidade jurídica. Por amor ao debate, ressalto diante dos 

documentos apresentados pelos ids. 28229828/28229830 não há que se 

falar em vício de representação do autor. No mais, intime-se o autor para 

impugnar a contestação de id. 26503408, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000355-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVAL ANTUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000355-91.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DENIVAL ANTUNES EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento da quantia 

depositada ID 18656126 com seus rendimentos. Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013821-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO APOLONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013821-50.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JULIO APOLONIO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim 

de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013896-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA CHAVES CALEGARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013896-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA FLAVIA CHAVES CALEGARI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013232-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDESHOP CONVENIENCIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013232-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA REU: REDESHOP 

CONVENIENCIA LTDA - ME Visto. Cite-se a parte ré, com prazo de 15 dias, 

para cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como para o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(art. 701, CPC), anotando-se que, caso a parte requerida cumpra no 

prazo, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste 

que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, 

CPC). Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora, poderá depositar em juízo 30% 

do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo 

remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária 

(INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Defiro os 

benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013265-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON APARECIDO DE PAULA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013265-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA REU: WELLINGTON APARECIDO DE 

PAULA Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de 

distribuição não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC). Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013473-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BORTOLI (EXEQUENTE)

FERNANDO MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

ERAI MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON DOUGLAS DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013473-32.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI 

SCHEFFER, JOSE MARIA BORTOLI EXECUTADO: HUDSON DOUGLAS DE 

AGUIAR Vistos. Considerando que não há nos autos instrumento 

outorgando poderes ao advogado peticionante, intime-se a parte autora 

para prestar esclarecimentos e, sendo o caso, corrigir o equívoco, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037013-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GONCALO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037013-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS GONCALO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Converto o julgamento em diligência. Determino a 

intimação do perito que atua na Central de Conciliação, responsável pela 

elaboração da avaliação médica de ID 25259258, para se manifestar 

acerca do pedido formulado pela autora (ID 25493428), no prazo de 5 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017699-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MORAES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

pedido de desistência da ação (ID. 24581914).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018428-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRKA PARTICIPACOES LTDA. (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 312 de 804



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019012-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LEITE DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT6056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019852-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, tendo decorrido o prazo de suspensão requerido, nos 

termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0053944-54.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMIR MOREIRA DE CASTILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CESAR PONTES OAB - MT6181-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BATISTEX CONSTRUCAO CIVIL E PRESTADORA DE SERVICOS LIMITADA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLIDIOMAR CELESTINO BATISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GELISON NUNES DE SOUZA OAB - MT9833-O (ADVOGADO(A))

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES OAB - MT4626-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação na forma adesiva, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021353-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLA MEDRADO DIAS OAB - PE31345 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MADUREIRA SANTOS OAB - SE7477 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Ante a expedição de alvará, nos termos da decisão de ID. 23147137, 

procedo à INTIMAÇÃO da parte autora para informar a satisfação do seu 

crédito neste feito, no prazo de cinco dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022272-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA CORREA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE HELENA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1022272-98.2019 Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, 

§ 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser 

apresentado em sigilo), no prazo de 5 (cinco) dias. Após volte-me os 

autos conclusos para analise dos embargos de declaração. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021474-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o pagamento da 

condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo o caso, 

fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023538-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETE VENTURA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Diante da ausência justificada da autora (ID 5561198) na audiência de 

conciliação e diante do pedido de nova audiência (ID 5561178), Redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 17/10/2017, às 11:00 horas, que 

será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022092-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO DOMINGOS ALMEIDA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004631-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO PAIVA MARIANO (AUTOR)
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DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR FILIPOVITCH FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1004631-63.2020 Visto. Cite-se a parte ré, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida cumpra, ficará 

isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste que, nesse 

prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). 

Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora, poderá depositar em juízo 30% do valor da 

execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, 

dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros 

de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como 

nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034464-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RAMOS PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DUARTE DE SOUZA OAB - MT22058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1034464-97.2018 Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser 

apresentado em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001891-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO MACAUBA DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação adesivo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013562-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013562-55.2020 Visto. Cuida-se de Ação Cível c.c. Danos Morais e 

Materiais Com Pedido de Liminar ajuizada por Rogério Gonçalves da Silva 

em desfavor de Itaúcard S.A. (HSBC Financeira Itau CBD S.A. Crédito 

Financiamento e Investimento), afirmando possuir 2 (dois) cartões de 

crédito junto ao requerido de nº 5493 xxxx.xxxx.0866 e 

5493.xxxx.xxxx.3983, e está sendo cobrado pelo banco de serviços não 

contratados, ressaltando que com relação ao cartão 5493.xxxx.xxxx.3983 

as cobranças indevidas foram no período de agosto a novembro de 2017, 

e com relação ao cartão 5493xxxx.xxxx.0866 as cobranças iniciaram em 

maio de 2018 e persistem até a data de hoje. Requer em tutela antecipada 

a suspensão das cobranças dos serviços de “Seguro Cartão Protegido”, 

“Seguro Compra Segura” e “Envio de Mensagens Automáticas” que estão 

sendo cobrados indevidamente em suas faturas do cartão de crédito 

Itaúcard nº 5493.xxxx.xxxx.0866, sob alegação de que não foram 

contratadas. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a dilação probatória acerca da formalização ou não 

do pacto pelo autor, ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já 

que os serviços estão sendo cobrados desde 2018, com relação ao 

cartão 5493xxxx.xxxx.0866, mas ajuizou a demanda apenas agora. 

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela 

parte autora. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, devendo o réu apresentar os contratos e demais 

documentos que deram ensejo aos descontos discutidos no processo. 

Designo o dia 13.07.2020, às 12h00min para audiência de conciliação, que 

será realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-o de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 
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contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1033786-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. DAIANY MACHADO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL MOGNOL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GENTIL SANTANA FIGUEIREDO DE AVIZ OAB - PA20377 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Primeiramente, proceda-se a alteração do polo passivo para constar 

Maria Jusemaria Moreira Coelho e Emanoel Mognol Junior, este 

representado por sua genitora Tatiane Silva Flores. Defiro o depósito da 

quantia oferecida que deverá ser efetuado pela parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 542, § único, 

CPC), na oportunidade deverá se manifestar sobre a contestação 

apresentada pela parte requerida. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020685-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DOS SANTOS CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020685-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIA DOS SANTOS CHAVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aduzindo que a 

sentença de ID 28884834 contem omissão quanto à intimação do Ministério 

Público, vez que envolve interesse de incapaz, requerendo o acatamento 

destes embargos. O embargado apresentou contrarrazões ao recurso 

através do ID 30190433. É o relatório. Decido. O art. 1022 do Código de 

Processo Civil estabelece os casos em que cabem Embargos de 

Declaração, quais sejam: ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir 

erro material existente na decisão em sentido amplo. Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se a omissão alegada pela embargante, 

vez que o Ministério Publico deixou de ser intimado para manifestar-se 

neste feito, o qual envolve interesse de incapaz, sendo necessária a 

intimação do parquet, nos termos do artigo 178 do Código de Processo 

Civil. Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração de 

ID 29081095, para que se proceda a intimação do Ministério Público, para, 

querendo, se manifestar no presente feito. Após, volte-me concluso. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1051429-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYALU ROMERO OBICI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA DOMINGAS CARDENAS TERRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1051429-19.2019 Visto. Proceda-se a associação aos autos 

1009601-77.2018. Recebo os embargos para discussão, sem o efeito 

suspensivo, vez que a execução ainda não se encontra garantida pela 

penhora (art. 919, § 1º, NCPC). Intime-se o embargado, por seu advogado, 

para, querendo, apre-sentar impugnação, no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008456-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCIO PINHEIRO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT19396-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1008456-15.2020 Visto. Nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, defiro 

o pedido da parte autora de parcelamento do pagamento das custas 

judiciais e taxa em 03 (três) parcelas (id. 30541573), recolhidas mediante 

emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento no 

processo, ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá 

importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do 

NCPC. Comunique-se o Departamento de Controle e Arrecadação para o 

devido cadastramento, nos termos determinado acima. Após, intime-se a 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento da 

primeira parcela, e as demais no mês subsequente ao primeiro pagamento. 

Comprovado ou não o primeiro pagamento, volte-me concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009919-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

NAYARA PATRICIA BALINT OAB - 043.716.671-63 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1009919-89.2020 Visto. Verifica-se que ação envolve a mesma causa 

de pedir e pedido comum, com a Ação de Indenização n.º 

1009916-37.2020, que distribuída junto a 9ª Vara Cível desta Capital, junta 

qual seja, condenação da requerida por suposto ato ilícito praticado por 

CVC Brasil Operadora e Agência se Viagens S/A e Tam Linhas Áereas 

S/A (Latam Airlines Brasil) em face de A.B.A.e M.BA., ambos 

representados por seu genitora Nayara Patricia Balint, apesar de constar 
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no polo ativo autores diferentes, os processos deverão ser reunidos para 

julgamento em conjunto e evitar risco de decisões conflitantes, mesmo que 

não exista conexão entre eles, conforme dispõe o art. 55, §3º do NCPC. 

Segundo o art. 59 do Novo Código de Processo Civil, o qual tem aplicação 

imediata, “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo”, e no caso vertente, através de consulta pelo Sistema Apolo, 

verifica-se que a Ação de Indenização Por Danos Morais, 

1009916-37.2020, foi distribuída em primeiro lugar, ou seja, em 05.03.2020 

às 11hs:49min, enquanto que este processo em 05.03.2020 às 

11hs:58min, assim, o juízo da 9ª Vara Cível da Capital é competente para 

apreciar e julgar os processos. Desse modo, determino a imediata 

remessa do processo para a 9ª Vara Cível desta Capital, a fim de ser 

processada e julgada em conjunto com a Ação de Indenização Por Danos 

Morais, 1009916-37.2020, que ali tramita. Cumpra-se a ordem acima, com 

as baixas e anotações necessárias. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000839-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000839-09.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RUBENS MENDES MADEIROS EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida, na proporção de 50% do valor total. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014310-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO ERMISDORFF SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014310-58.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ABRAAO ERMISDORFF SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011587-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISANNE CRISTINE GUIMARAES ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME ULISSES PETERLINI OAB - MT0010600A-N (ADVOGADO(A))

CAIO CALISTRO FERNANDES OAB - MT14880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1011587-03.2017 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

20477217, mantendo intacta a sentença de id. 151189011. No mais, 

intime-se a apelada para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação (id. 20905804), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, decorrido o 

prazo remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para apreciação dos 

recursos. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011019-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA BRANDAO DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

DEYSE DE MORAIS CORREA OAB - MT16820/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito, 

Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada, inicialmente 

proposta por Martinho Bernardo da Cruz contra Energisa Mato Grosso. 

Com a notícia de falecimento do autor, foi deferido o pedido de substituição 

do polo ativo pela sucessora Miguelina Brandão da Cruz (Id. 26090420), a 

qual era esposa do de cujus. Na sequência, a Defensoria Pública informou 

também o falecimento de Miguelina Brandão, e que os herdeiros não 

possuem interesse no prosseguimento do feito, requerendo a extinção (Id. 

26090422), pedido do qual a ré não se opõe (Id. 30564124). É o relatório. 

Decido. O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2020 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ. Pois bem. Conforme relatado acima, não há 

interesse na causa dos herdeiros e sucessores, vez que não 

promoveram a regularização da representação processual do de cujus, 

impedindo sua continuidade e nessas circunstâncias, impõe o CPC/15 a 

extinção sem a resolução do mérito, eis que o art. 485 preleciona o 

seguinte: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]; IV - verificar 

a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do processo; [...]”. Neste sentido é a jurisprudência: 

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO ASSISTENCIAL. ÓBITO DO AUTOR. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS 
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HERDEIROS E DE LEGITIMAÇÃO ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. (...). 4. A ausência de 

habilitação inviabiliza a continuidade do feito ante a falta de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 

ensejando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, 

consoante determinado no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil. 

Precedentes. 5. Processo extinto sem resolução de mérito. 6. Apelação 

prejudicada”. (TRF-1 - AC: 325569420074019199, Relator: Desembargador 

Federal Candido Moraes, Data de Julgamento: 09/07/2014, Segunda 

Turma, Data de Publicação: 28/07/2014). Negritei. Convém observar, de 

acordo com o princípio da causalidade, que aquele que deu causa à 

propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, deve 

responder pelas despesas daí decorrentes. Entretanto, na hipótese dos 

autos, ante ao falecimento da parte autora no curso da demanda e 

consequente perda superveniente do objeto da ação, entendo que não se 

configura a sucumbência a justificar a condenação tão somente da autora. 

O fato superveniente (ausência de substituição do autor, em razão da sua 

morte) não pode ser imputado a qualquer das partes, e inexistindo 

pronunciamento quanto ao mérito do pedido, as regras de causalidade e 

da sucumbência devem ser afastadas, até porque se este esvaziamento 

de objeto ocorre por um fato não imputável ao autor, não se lhe podem 

carregar à responsabilidade dos ônus advocatícios da parte contrária, 

devendo as custas processuais serem atribuídas às partes quanto aos 

atos que praticaram, arcando cada qual com os honorários de seus 

advogados. A propósito: “AÇÃO ORDINÁRIA - PERDA SUPERVENIENTE 

DO INTERESSE DE AGIR - FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO 

PROCESSO - SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É correta a 

condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que 

extinto o processo sem resolução do mérito, pela perda superveniente do 

interesse agir, caracterizado pelo falecimento do autor no curso do 

processo, se restar demonstrado que foi aquele quem deu causa à 

demanda, em razão da aplicação do princípio da causalidade.V.V.: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE COBERTURA. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA 

AÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS E DESPESAS. 

RESPONSABILIDADE. Na medida em que o fato superveniente (ausência 

de substituição do autor, em razão de sua morte) não pode ser imputado a 

qualquer das partes, e inexistindo pronunciamento quanto ao mérito do 

pedido, as regras da causalidade e da sucumbência devem ser afastadas, 

devendo cada litigante arcar com as custas e despesas as quais 

adiantou”. (TJ-MG - AC: 10024082616400003 MG, Relator: Newton 

Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 10/10/2013, Câmaras Cíveis / 13ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2013). Posto isso, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar 

com as custas e despesas dos atos que praticaram, bem como os 

honorários advocatícios de seus respectivos patronos. Revogo a liminar 

de Id. 26090330. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021978-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERNANDES BALIEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O autor e a ré Ford se compuseram amigavelmente, e na minuta do 

acordo o autor informou a desistência da ação em relação a ré Citável (Id. 

30596485). HOMOLOGO o acordo entabulado entre autor e a ré Ford, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. HOMOLOGO por sentença a desistência da ação em 

relação a ré Citavel, em consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. Sem 

custas remanescentes, conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. 

Honorários na forma pactuada. Expeça-se alvará em favor da ré Ford, 

para levantamento do valor pago a título de honorários periciais. Diante da 

renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, após 

arquive-se o processo, mediante as baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1032736-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ARYA FLORAIS MALL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT197930-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1032736-21.2018 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Condomínio Arya Florais Mall, aduzindo que a sentença de id. 24232998 é 

omissa, vez que é beneficiário da justiça gratuita, contudo foi condenado 

ao pagamento dos honorários sucumbenciais, requerendo o acolhimento 

destes embargos. A embargada apresentara contrarrazões aos embargos 

através do id. 25969157. É o necessário. Decido. O objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, 

omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 

1022, incisos I, II e III do NCPC). Verifica-se que procede a alegação de 

omissão na sentença, vez que o embargante é beneficio da justiça gratuita 

conforme decisão de id. 15684997, com essas considerações, Acolho os 

embargos de declaração de id. 24657421, apenas para acrescentar na 

parte dispositiva da sentença de id. 24232998 a seguinte redação: 

“Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Todavia, considerando 

que a autora é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o 

pagamento.” No mais a sentença permanece tal como lançada. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035166-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALIANE MAZZETO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035166-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KALIANE MAZZETO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. KALIANE MAZZETO DOS SANTOS, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 16/06/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 
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passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, a ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, 

a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, a inaplicabilidade do CDC, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28807337). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018).” (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...)” (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 16/06/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que KALIANE MAZZETO DOS SANTOS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de intensa 

intensidade avaliada em 75%; do membro superior direito de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, e 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para 

os membros lesados, ou seja, 75% de 100%, vez que o percentual deve 

ser aplicado ao valor total, conforme estabelecido na tabela anexa a Lei 

11.945/2009, por se tratar de perda de um membro superior e um membro 

inferior. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz 

jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e 

cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 
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juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte 

e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017710-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DE SOUZA ALVAREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1017710-80.2018 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

24595393, mantendo intacta a sentença de id. 24291541. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013961-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013961-84.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença. Entretanto, convém esclarecer que o 

cumprimento da sentença opera-se no próprio processo de conhecimento, 

não sendo cabível, muito menos necessária, a instauração de processo 

autônomo. Portanto, se pretende a parte autora buscar a satisfação de 

seu crédito, deverá realizar nos autos do processo principal (nº 

1003542-10.2017). Assim, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

julgo extinto o processo, com fundamento nos artigos 924, I e 330, I, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários 

advocatícios, por não ter sido estabelecida relação processual. Após, 

arquive-se o feito com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015075-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL MENEZES CAMILLO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1015075-63.2017 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

25332006, mantendo intacta a sentença de id. 25098583. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020149-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020149-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAQUIM GONCALVES PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOAQUIM GONÇALVES PEREIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 18/03/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta de 

interesse de agir em razão da ausência de comprovação de entrega da 

documentação pendente na esfera administrativa, e a carência de ação 

devido à invalidez do boletim de ocorrência. No mérito alega a falta de 

nexo de causalidade devido à não comprovação do acidente de trânsito, a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre os 

valores da indenização, o pedido de dano moral, a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 28860738). Foi juntado o 

termo de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação 

médica para fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao 

laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 

11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018).” (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de comprovação de entrega da 

documentação pendente do requerimento administrativo, esta não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE 

DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE 

MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA 

PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR 

REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) A ré alega também a 

carência de ação em razão da invalidez do boletim de ocorrência, contudo 

este assunto será analisado com o mérito por com ele se confundir. No 

mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que 

o fato não fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, por 

isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 18/03/2019. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que JOAQUIM GONÇALVES PEREIRA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 320 de 804



11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.” (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso.” Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004728-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA CLEONICE SOARES (EXEQUENTE)

SEBASTIANA OLGA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 004728-22.2016 Visto. Trata-se de Embargos de Declaração com 

Efeitos Infringentes opostos por Oi S.A., aduzindo que a decisão de id. 

26744987 é contraditória, vez que o crédito da embargada é concursal, 

vez que o fato gerador ocorreu em 2015, requerendo o acolhimento 

destes embargos. A embargada foi intimada para apresentar 

contrarrazões ao recurso e quedou-se inerte, conforme certidão de id. 

28240230. É o necessário. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do NCPC). Verifica-se que procede a alegação de 

contradição na decisão de 26744987, quando a classificação do crédito 

da embargada, vez que o Superior Tribunal de Justiça assegura que a 

constituição do crédito é a partir do fato gerador, que é a data do evento 

danoso, nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO 

DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO 

RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. [...] 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 4. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ, Resp. 1.827.797/MT, Relatora Ministra 

Nancy Andrighi, data de publicação 05.08.2019) Negritei e grifei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO 

- FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 
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CRÉDITO CONCURSAL – VALOR QUE DEVE SER HABILITADO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES PARA RECEBIMENTO –EXTINÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ - DECISUM 

REFORMADO – RECURSO PROVIDO. Segundo precedentes de ambas as 

turmas do STJ, o crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de 

responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for 

anterior ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare 

e a quantifique seja posterior. [...].”(TJMT, Agravo de Instrumento 

1010978-75.2019.8.11.0000, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, data 

do julgamento 19.09.2019) Negritei e grifei. Assim, considerando que as 

data da negativação indevida (fato gerador) objeto deste processo 

ocorreu em 06.07.2015 (id. 26744917), o crédito em questão é 

classificado como concursal. Ressalte-se que por força do disposto no 

artigo 59 da LFRJ[1], o plano de recuperação obriga o devedor e todos os 

credores, inclusive, aqueles ausentes na Assembleia Geral, ou vencidos 

por maioria. Comentando o referido dispositivo legal, Eduado Scchi 

Munhoz, na obra Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 

Falência, Editora RT, 2006, pág. 290, senão vejamos: “O plano de 

recuperação obriga o devedor e todos os credores, inclusive, aquele 

ausentes na assembleia geral, ou vencidos pelo voto da maioria. O plano, 

aprovado pela maioria afeta as relações jurídicas havidas entre o devedor 

e os diversos credores, podendo modificar as condições inicialmente 

contratadas (v.g., dilação do prazo para pagamento) ou mesmo alterar a 

própria natureza dessas relações (v.g, transformação dos créditos em 

participação societária no devedor). Por essa razão, prescreve o art. 59 

que o plano de recuperação implica a novação dos créditos anteriores ao 

pedido. Segundo o art. 360, I, do CC, dá-se a novação quando o devedor 

contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; vale 

dizer, por força da novação, extingue-se a relação jurídica anterior, que é 

substituída por uma nova em todos os seu efeitos.” Com a aprovação do 

plano de recuperação, como é a hipótese dos autos, ocorre novação das 

obrigações firmadas com os credores, de modo que as execuções em 

trâmite são extintas, conquanto embasadas em negócio que foi substituído 

pelos termos descritos no plano de recuperação. Logo, não mais subsiste 

o título exequendo ou a obrigação requestada em determinada ação 

judicial, consoante se insere da decisão proferida no Recurso Especial n.º 

1.272.697-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/6/2015, sendo 

certo que apenas os créditos constituídos após o pedido de recuperação 

não se submetem ao plano (REsp 1.298.670-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 21/5/2015)[2], o que não é a hipótese dos autos. 

Interessante, ainda consignar que no Conflito de Competência n. 

114.952-SP (2010/0211320-6), de relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO o 

STJ decidiu o seguinte: “(...)1. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, 

estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos. 2. (...) 4. A habilitação é providência 

que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o 

término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu 

crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém, admitir que alguns 

credores que não atenderam ou não puderam atender o prazo para 

habilitação de créditos submetidos à recuperação (arts. 7º, § 1º, e 52, § 

1º, III, da LF) prossigam com suas execuções individuais ofende a própria 

lógica do sistema legal aplicável. Importaria em conferir melhor tratamento 

aos credores não habilitados, além de significar a inviabilidade do plano de 

reorganização na medida em que parte do patrimônio da sociedade 

recuperanda poderia ser alienado nas referidas execuções, implicando, 

assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo universal da recuperação e o 

desatendimento do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LF), 

reitor da recuperação judicial. 5. (...)” (grifo nosso) Destarte, a novação 

resultante da homologação do plano recuperacional[3], estabelece 

condição resolutiva e impõe que as execuções individuais ajuizadas 

contra a devedora devem ser extintas, conforme suscitado pelo Juízo da 

Recuperação Judicial. Nesse sentido: “DIREITO EMPRESARIAL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 

1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4º, III, do 

RISTJ, o relator está autorizado a julgar monocraticamente recurso, 

quando houver jurisprudência consolidada sobre o tema. 2. Após a 

aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores 

e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não 

apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra 

a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata 

o art. 59 da Lei n.11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento.” (AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 

26/04/2018 – grifo nosso)[4]. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de 

declaração de id. 26744989/26744990, face ao que estabelecem os arts. 

49 e 59 da Lei 11.101/2005, homologando o valor do crédito em R$ 

4.007,74 (id. 26744988), ao que JULGO EXTINTO o presente cumprimento 

de sentença, na forma do que estabelecem os artigos 924, III e 925 do 

NCPC, devendo, entretanto, ser expedido certidão de crédito da 

exequente, possibilitando a respectiva habilitação junto ao Juízo 

Recuperacional da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro – 

RJ. Expeça-se o necessário. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

[1] Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 

50 desta Lei. [2] Ressalvando, inclusive que Ministros da 2ª Turma do SJT 

(CC n. 136.586/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, Dje 27/03/2015; CC n. 129.721/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Dje 03/12/2013) já mitigaram o referido 

comando da lei em homenagem ao princípio da conservação da empresa e 

reconhecendo a competência do Juízo universal da falência, mesmo nos 

créditos originados após a protocolização do pedido de recuperação 

judicial. [3] Embora sui generis, pois mantém as garantias prestadas por 

terceiros (REsp 1.333.349-SP, Segunda Seção, DJe 2/2/2015). [4] 

Precedentes: AgRg no REsp 1374877/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 

12/05/2015; REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015; AgRg no REsp 

1459589/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014; EDcl no Ag 1329097/RS, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 

03/02/2014; REsp 1321288/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 18/12/2012; REsp 1260301/DF, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2012, DJe 

21/08/2012; REsp 1246488/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 22/10/2014, DJe 29/10/2014; REsp 

1323736/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, julgado em 26/03/2013, DJe 03/04/2013.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022937-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1022937-22.2016 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 
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Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

15343743, mantendo intacta a sentença de id. 15177734. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007795-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1007795-07.2018 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

24387451, mantendo intacta a sentença de id. 23893652. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013772-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO FERNANDES BACANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013772-43.2019 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeitos modificativos opostos por Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, aduzindo contradição na sentença de id. 27925743, vez 

que o resultado final do cálculo elaborado está errado, considerando que 

a invalidez foi de 75% do valor integral de 25% (R$ 13.500,00 X 75% X 

25%) o correto seria R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos) e não R$ 2.565,00, requerendo o acolhimento 

destes embargos. A embargada apresentou contrarrazões através do id. 

30191527 concordando com o cálculo apresentado pelo embargante. É o 

relatório. Decido. De início, registro que o objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1.022, 

incisos I, II e III do CPC). Analisando os Embargos de Declaração, 

verifica-se que, de fato, há o erro material apontado, o resultado final do 

cálculo R$ 13.500,00 X 25% X 75% é 2.531,25. Assim, ACOLHO os 

embargos de declaração de id. 2875338, passando a constar no 

fundamento e dispositivo da sentença a seguinte redação: “[...]A perícia 

médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

[...] Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do 

Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de 

redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida.”. No mais, permanece a sentença 

tal como lançada. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006274-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BLEMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASF ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006274-27.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NAIR BLEMER EXECUTADO: ASF ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA - 

EPP Vistos. A exequente informa o cumprimento integral da obrigação (ID 

30253921), assim, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002315-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1002315-48.2018 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeito modificativos opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A., 

aduzindo que consta erro material na sentença de id. 2798814, vez que ao 

segurado Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio 

Verde foi no valor de R$ 12.552,67 e não o valor de R$ 11.126,03, 

ressaltando que não foi observado o pagamento complementar 

colecionado ao mesmo id. 11605209, requerendo o acolhimento destes 

embargos. A embargada apresenta contrarrazões ao recurso através do 

id. 3005113. É o necessário. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do NCPC). Verifica-se que procede a alegação de erro 

material da sentença que não fez constar na sua fundamentação e 

dispositivo, apesar de observar o comprovante de pagamento de id. 

11605209, não constou o valor total de 12.552,67 (doze mil quinhentos e 

cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração de 28547238, para 

que fique constando na fundamentação e dispositivo da sentença a 

seguinte redação: “[...] A parte autora comprova que pagou ao segurado 
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L.M. Combustíveis Santa Helena Ltda. EPP o valor de R$ 11.006,14 (Id. 

11605162); a Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio 

Verde o valor de R$ 12.552,67 (Id. 11605209); a Associação Village do 

Cerrado Residence & Rezort o valor de R$ 6.299,42 (Id. 11605261), a 

Ubaldino Rezende Rodrigues o valor de R$ 6.744,60 (Id. 11605297) e a 

Mercado Jardim Primavera Ltda. ME o valor de R$ 5.710,00 (Id. 11605480), 

totalizando a quantia de R$ 42.312,83 (quarenta e dois mil, trezentos e 

doze reais oitenta e três centavos) e, considerando que não houve 

impugnação específica pela ré quanto ao valor pago aos segurados, este 

se tornou incontroverso. [...] Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na Ação de Cobrança por Mapfre Seguros Gerais S/A 

em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

condenando esta ao pagamento de 42.312,83 (quarenta e dois mil, 

trezentos e doze reais oitenta e três centavos), que deverá ser corrigido 

pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo 

desembolso.” Quanto ao mais, a sentença permanece como está lançada. 

No mais, intime-se a apelada para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação (id. 29131913), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

decorrido o prazo remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para 

apreciação dos recursos. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019964-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019964-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENATO SANTANA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. RENATO SANTANA DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 31/03/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega a ausência de requisitos 

autorizadores ao recebimento do seguro obrigatório devido ao prêmio não 

ter sido pago pela parte autora, a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, a ausência de nexo de causalidade entre 

a lesão e o acidente, a ausência de nexo causal devido à inexistência de 

prova do dano decorrente de acidente de trânsito, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

27675675). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício devido ao prêmio não ter sido pago pela parte autora, entretanto 

esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 
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Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente 

aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.” (TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência, aliado ao boletim de atendimento juntado, comprova 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito nas horas finais de 

31/03/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que RENATO 

SANTANA DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

da estrutura facial de leve intensidade avaliada em 25%; do segmento da 

coluna cervical de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 25% de 100%; 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

segmento da coluna cervical, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo: a) 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais); b) 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Totalizando a quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020274-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO LIMA ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020274-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRO LIMA ASSIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ALEXANDRO LIMA ASSIS, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

02/02/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros legais, mais 

a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 
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da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega a ausência de requisitos 

autorizadores ao recebimento do seguro obrigatório devido ao prêmio não 

ter sido pago pela parte autora, a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, a ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28309501). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício devido ao prêmio não ter sido pago pela parte autora, entretanto 

esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente 

aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.” (TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência, aliado ao boletim de atendimento juntado, comprova 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 02/02/2019. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que ALEXANDRO LIMA ASSIS, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do segmento da coluna 

lombar de residual intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 
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conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta do segmento da 

coluna lombar, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 

168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010722-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1010722-77.2017 Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia 

S/A (id. 24744659) aduzindo que a sentença de id. 24395776 é omissa 

quanto a fixação dos honorários advocatícios, em razão de ter sido os 

mesmos fixados sobre o valor da causa, entretanto houve condenação 

nos autos e a verba honorária deve ser fixada em percentual sobre o 

valor da condenação ou fixada de forma justa, requerendo o acolhimento 

destes embargos. A embargada apresenta contrarrazões ao recurso 

através do id. 25153536. É o necessário. Decido. O objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, 

omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 

1022, incisos I, II e III do NCPC). Realmente verifica-se a existência da 

contradição apontada nos Embargos de Declaração quanto a fixação dos 

honorários advocatícios, considerando que houve valor de condenação, 

assim os honorários de sucumbência devem ser fixação sobre o valor da 

condenação em observância ao disposto no art. 85, 2º do NCPC. Com 

essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração de id. 

24744659, para constar no dispositivo da sentença de id. 24395776 a 

seguinte determinação: “Considerando que a parte ré ensejou a 

propositura da presente demanda, tendo a parte autora recorrido ao 

Judiciário para ver resguardado o seu direito, cabível a aplicação do 

principio da causalidade, para condenar a requerida ao pagamento integral 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, § 2º do Novo Código de Processo Civil.” No mais a sentença 

permanece tal como lançada. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015434-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PEREIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015434-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS PEREIRA OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DOUGLAS PEREIRA OLIVEIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 22/08/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

ilegitimidade passiva, a ausência de interesse de agir devido à ausência 

de prévio requerimento administrativo, chamamento do feito à ordem 

devido à ausência de comprovante de residência em nome da parte 

autora, bem como apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita. 

No mérito alega a ausência de prova de acidente causado por veículo 

automotor de via terrestre devido o boletim de ocorrência ter sido 

elaborado com base nas declarações do autor posteriormente ao fato, a 

ausência de prova da invalidez permanente alegada, discorre acerca dos 

valores da indenização em caso de condenação, do dano moral, da 

inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, bem como quanto à 

correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, requerendo seja 

colhido o depoimento pessoal da parte autora e a improcedência do pedido 

inicial. A impugnação foi acostada aos autos (ID 28913468). Houve a 

realização de audiência de conciliação (ID 26599247), tendo sido realizada 

avaliação médica e apresentada manifestação da parte autora quanto a 

esta. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que a habilitação do 

advogado no processo deverá ser procedida por este, nos termos do 

artigo 21 da Resolução nº 03/2018 TJMT/TP, pelo que não há que se falar 

em nulidade processual caso este não cumpra o acima disposto. 

Passemos a análise das preliminares suscitadas. Quanto à alegação de 

ilegitimidade passiva, não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 
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que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018).” (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de inexistência de interesse de agir devido à ausência 

de prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de comprovante de residência 

em nome da parte autora, os artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)”(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) A parte ré ainda impugna o 

pedido de justiça gratuita apresentado pela autora, alegando que esta não 

comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo inclusive advogado 

contratado para efetuar seu patrocínio. Contudo, esta não merece 

prosperar, vez que dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que a parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, 

através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade 

judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o 

impugnante não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser 

mantida a benesse. A propósito: “APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 

267, I E VI DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - 

REQUERIDA QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

EM FAVOR DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE 

COMPROVEM QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - 

PRESUNÇÃO LEGAL DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO 

AFASTADAS - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA 

FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a 

necessária revogação do benefício da assistência judiciária concedida em 

favor do autor apelado, esta merece ser mantida. [...].” (TJMT, Ap. 

144181/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei 

Com essas considerações, rejeito a preliminar de impugnação à 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, a ré alega a 

ausência de prova de ter sido o acidente causado por veículo automotor, 

argumentando que o boletim de ocorrência foi elaborado com base nas 

declarações do autor, não tendo sido presenciado pela autoridade policial, 

nem mesmo por testemunhas, tendo, ainda, sido registrado somente após 

o acidente, por isso não seria possível atribuir credibilidade a este. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso, contrariamente ao alegado pela ré. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO 

MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E 

AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência 

probatória do Boletim de Ocorrência, quando satisfatoriamente 

demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo o conjunto 

probatório colacionado, com a demonstração do noticiado acidente e do 

dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os requisitos 

exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório 

DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao grau de 

invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) grifo nosso. Prescreve o artigo 
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5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as documentações 

de atendimento médico, comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 22/08/2016. A perícia médica judicial concluiu que DOUGLAS 

PEREIRA OLIVEIRA apresenta invalidez permanente parcial completa por 

lesão neurológica avaliada em 100%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 100% de invalidez permanente parcial completa por lesão 

neurológica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 100% de 100%, totalizando a quantia de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Com relação ao pedido de danos morais, é 

certo que a indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos 

de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, 

à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o 

artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se 

que a via administrativa possui regulamentação própria disposta em lei 

específica, o que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o não 

aceitamento do pedido administrativo, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.”(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023538-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETE VENTURA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023538-28.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 
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ELINETE VENTURA DA SILVA EXECUTADO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. Diante do cumprimento voluntário da 

condenação e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. Após expeça-se ofício ao SPC/SERASA para proceder a baixa 

da restrição, conforme determinado em sentença (ID 23025617). No mais, 

JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela requerida. 

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022322-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP215351-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Visto. Transportadora Crescente LTDA. ajuizou Ação 

de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral em desfavor de Mapfre 

Seguros Gerais S.A, ambas devidamente qualificadas nos autos, alegando 

que possui com a ré contratos de seguro de transportes denominados 

RCTR-C e RCF-DC e que ao transportar determinada carga com destino ao 

Estado do Rio de Janeiro, foi surpreendida por meliantes nas proximidades 

da cidade de Rancharia/SP, os quais levaram o caminhão e a carga 

transportada. Narra que acionou a ré para o respectivo recebimento da 

indenização, e mesmo estando a mercadoria devidamente averbada, a 

requerida negou a cobertura. Requer a procedência da demanda para que 

a ré seja condenada ao pagamento de R$ 138.729,36 (cento e trinta e oito 

mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos) acerca da 

cobertura do seguro; a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além das custas e honorários 

advocatícios. A requerida apresenta contestação (Id. 15309094), 

aduzindo que a parte autora não comprovou o pagamento do reembolso 

das mercadorias para o embarcador, nem para a seguradora do 

proprietário das mercadorias; que no contrato de seguro celebrado entre 

as partes, há endosso que prevê exclusão dos riscos do RCF-DC para 

determinado embarcador que possui Carta Dispensa do Direito de 

Regresso – DDR emitida por determinada seguradora, como no caso da 

Natural Pork Alimentos S.A, através da Carta DDR emitida pela seguradora 

AXA Seguros S.A. Requer a improcedência do pedido inicial, mas em 

eventual condenação, que seja deduzida a participação obrigatória da 

parte autora de 15% sobre a condenação. Réplica no arquivo de Id. 

15708494. Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 

17446673), ambas requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 

17753527 e 17930021). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de 

menor complexidade e não tendo as partes interesse na produção de 

outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 

Cobrança c/c Indenização por Dano Moral proposta por Transportadora 

Crescente LTDA. em desfavor de Mapfre Seguros Gerais S.A. O artigo 

757 do Código Civil dispõe que: Pelo contrato de seguro, o segurador se 

obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do 

segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 

Com efeito, prescreve o art. 422 do CC/02 que: os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé. No mesmo norte, o art. 765 

do Diploma Civil estabelece que: o segurado e o segurador são obrigados 

a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé 

e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e 

declarações a ele concernentes. É incontroversa a existência de relação 

jurídica entre partes, bem como o furto da carga segurada (Id. 14308704). 

Também não há controvérsia de que a parte requerente deu ciência para a 

Seguradora de que realizaria o transporte. Vê-se que realmente no 

contrato de seguro celebrado entre as partes, há endosso que prevê 

exclusão dos riscos do RCF-DC para o embarcador Natural Pork Alimentos 

S.A, com Carta Dispensa do Direito de Regresso – DDR emitida pela 

seguradora AXA Seguros S.A. (Id. 15309113). Sendo assim, a 

seguradora AXA Seguros S.A., em tese, não poderia cobrar 

regressivamente a autora, pelo extravio da mercadoria segurada da 

embarcadora Natural Pork Alimentos S.A, salvo se ocorrer as condições 

resolutivas do contrato, consequentemente a ré não está, por ora, 

obrigada a tal indenização, eis que ausente o prejuízo, e neste ponto 

prospera a alegação da requerida de que a autora não comprovou o 

pagamento do reembolso das mercadorias para o embarcador, nem para a 

seguradora do proprietário das mercadorias ou ao menos está sendo 

cobrada por eles (art. 373, I, CPC). Nesse sentido: “AÇÃO DE REGRESSO. 

SEGURO. TRANSPORTE DE CARGA. TOMBAMENTO DO VEÍCULO. 

CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO. APLICABILIDADE. 

CULPA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. Se tratando de seguro de 

transporte de mercadorias, as partes podem firmar a cláusula de Dispensa 

de Direito de Regresso - DDR, a qual constitui renúncia ou abdicação do 

direito da seguradora de se voltar regressivamente contra a 

transportadora, após ter pago o seguro à sua cliente segurada, salvo se 

ocorrer alguma condição resolutiva prevista no contrato. Não comprovada 

a culpa grave do condutor do veículo que transportava a carga segurada, 

deve ser observada a Cláusula DDR, mormente esta não excluir da 

dispensa os riscos cobertos pelo seguro obrigatório”. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0720.15.006860-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª 

Câmara Cível, julgamento em 22/11/0018, publicação da súmula em 

27/11/2018). Negritei. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral por 

Transportadora Crescente LTDA. em desfavor de Mapfre Seguros Gerais 

S.A. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, com base nos artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020263-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LOBO DE MENESES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020263-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEIDE LOBO DE MENESES RODRIGUES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. NEIDE LOBO DE MENESES 

RODRIGUES, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 16/05/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, conforme determinado em lei, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, a ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento do feito, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 
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postulante, a ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, 

a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, a constitucionalidade da medida 

provisória nº 451/2008 e da lei que a sucedeu, a inaplicabilidade do CDC, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 28332984). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado A parte ré alega ainda a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento do feito, contudo, verifica-se que os 

documentos indicados se encontram presente nos autos, motivo pelo qual 

afasto a preliminar arguida. Quanto à alegação de falta de interesse de 

agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE 

DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE 

MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA 

PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR 

REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência, aliado ao boletim de atendimento juntado, comprova 

que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 16/05/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que NEIDE LOBO DE MENESES 

RODRIGUES, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

segmento da coluna torácica de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do segmento da 

coluna torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 
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Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024836-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN FERRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Evelyn Ferrari ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, em 

desfavor do Banco do Brasil S.A, ambos qualificados nos autos, aduzindo 

que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito, ante a inadimplência de débito existente junto ao Requerido, 

entretanto, assevera que o contrato que motivou a negativação foi 

discutido no processo de execução n. 1025542-04-2017.8.11.0041 

movido pelo então réu, onde restou reconhecido pelo juízo da 2ª Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Capital, que a autora não assinou 

o pacto, restando excluída da demanda, mas a restrição em seu nome 

ainda permanece. Requer a concessão de tutela de urgência para que 

seja determinada a exclusão da negativação realizada em seu nome e no 

final, a procedência da demanda, para que seja declarado inexistente o 

débito junto ao réu, originário no valor de R$ 304.805,69 (trezentos e 

quatro mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e nove centavos) e R$ 

84.226,41(oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e 

um centavos) referente à dívida oriunda do débito de contrato que figurou 

como suposta avalista; que o réu seja condenado ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00, bem como nas 

verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 14675807 consta decisão 

deferindo o pedido urgente da autora. A requerida apresenta contestação 

(Id. 15767834), requerendo a extinção do feito, ao argumento de que a 

parte autora não trouxe aos autos os documentos indispensáveis a 

amparar seu direito, ou seja, à propositura da ação. No mérito, aduz que a 

autora assinou contratos como avalista em operações de crédito da 

empresa Ferrari Comercio de Calçados e Acessórios LTDA, assim, por ser 

coobrigada, todas as restrições geradas para a empresa vão ser 

reaplicadas também ao CPF da parte autora; que a ré não praticou nenhum 

ilícito, consequentemente não há dever de indenizar. Requer a 

improcedência do pedido. Réplica no arquivo de Id. 16251492. Intimadas as 

partes para especificarem as provas (Id. 23361907), ambas requereram o 

julgamento antecipado da lide (Ids. 24742669 e 24781308). É o relatório. 

Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras provas, 

consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A autora pretende ser indenizada por suposto dano moral 

sofrido em razão de entender indevida inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. O caso deve ser analisado à luz do código 

consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo 

a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a 

comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, 

apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, 

nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de 

serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Assim, 

a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou 

de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, 

I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o 

serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou 

ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). Consta-se da consulta de Id. 

14611649 a anotação de pendência financeira em nome da autora em 

relação ao réu, o que demonstra a inclusão do nome da requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito. Não obstante as alegações trazidas na 

peça contestatória, conforme exposto na decisão de Id. 14675807, a 

autora destacou na inicial a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Capital, que acolheu o incidente de 

exceção de pré-executividade ofertado por ela, e determinou a sua 

exclusão do polo passivo do processo executivo n . 

1025542-04-2017.8.11.0041. Em consulta ao referido processo, 

constata-se tal ocorrência, confira-se: “Vistos, etc. A executada Evelyn 

Ferrari, ingressou com a Exceção de Pré-executividsade, alegando que 

nunca assinou o título executado, sequer como avalista pretendendo a 

extinção da execução para não figurar no polo passivo da referida. 

Analisando os autos, denota-se que não tem como proceder os 

argumentos do credor, considerando que a matéria dispensa maiores 

delongas, tendo em vista que quem assinou o título pela executada Evelyn 

Ferrari foi a emitente MAYRELEY LEBRE ROSA, qual assina em todos os 

pontos do referido título. Não trouxe o credor nenhum documento hábil a 

comprovar que terceiro poderia assinar o título em nome da Excipiente. De 

outra banda, o fato em si, não nulifica a execução, que possui título líquido, 

certo e exigível, apenas, deverá ser excluída do polo passivo a Excipente, 

vez que não demonstrado que outorgou poderes a terceiro para assinar 

título de crédito. Diante do exposto, acolho em parte a Exceção de 

pré-executividade, para excluir do pólo passivo Evelyn Ferrari. Proceda-se 

as anotações necessárias e levante-se penhora em seu nome. Após, diga 

o credor. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.05.18” (Negritei). No arquivo de 

Id. 14661304 a autora colacionou a certidão de decurso de prazo e de sua 

exclusão no processo. O número do contrato questionado (Id. 14661319) 

coincide com aqueles informados no extrato de negativação, ou seja, as 

restrições são decorrentes dele. A ré não comprovou que houve a efetiva 

celebração do contrato, até porque, conforme decisão proferida pelo juízo 
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bancário, “quem assinou o título pela executada Evelyn Ferrari foi a 

emitente MAYRELEY LEBRE ROSA, qual assina em todos os pontos do 

referido título”. Dessa forma, resta evidenciada a falha na prestação do 

serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da 

vítima e de terceiro. Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria 

prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos 

nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus pagadores. É pacifico 

o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em 

cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do 

próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo 

(STJ. AgRg no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 

20.12.2011 e AgRg no Ag nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando 

Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247). Assim, se da conduta ilícita da ré 

resultou a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito, configurado está o dano moral a ser indenizado. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. TIM CELULAR S/A. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA NA 

SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. IDENTIDADE DE PARTES, 

PEDIDO E CAUSA DE PEDIR SOMENTE EM RELAÇÃO AO PLEITO DE 

CANCELAMENTO DO CONTRATO "PLANO PLURI". PEDIDO INAUGURAL 

NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE 

DANOS MORAIS PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA QUE NÃO ESTÁ 

ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. SENTENÇA CASSADA NO 

PONTO. MÉRITO. MATÉRIA DE DIREITO. CAUSA MADURA PARA 

JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.013, § 3º, 

NCPC (art. 515, § 3º, CPC/1973). Estando a causa madura, a teor do 

disposto pelo artigo art. 515, § 3º, CPC/1973 (art. 1.013, § 3º, NCPC/2015), 

compete ao Tribunal resolver - efetivamente - o mérito dos pedidos 

formulados. DÍVIDA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DA 

CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DA NEGATIVAÇÃO. 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE 

INDENIZAR INARREDÁVEL. PRECEDENTES. A indevida restrição cadastral 

provoca dano moral in re ipsa, vale dizer, independemente da produção de 

outras provas e da comprovação do prejuízo, diante da potencialidade 

ofensiva que seus reflexos causam ao exercício pleno do direito de 

crédito. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL 

REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 

RESPEITO AOS PADRÕES DA CORTE. O juiz, ao arbitrar o valor da 

indenização, deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e 

da reprovabilidade, a teoria do desestímulo, a gravidade e a extensão do 

dano causado. (TJ-SC - AC: 20130365315 São João Batista 

2013.036531-5, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 

29/03/2016, Primeira Câmara de Direito Público). Com relação ao 

arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É 

importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), mostra-se razoável. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

inicial por Evelyn Ferrari em desfavor do Banco do Brasil S.A, para 

declarar inexistente o débito cobrado pelo réu, no valor de R$ 304.805,69 

(trezentos e quatro mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e nove 

centavos) e R$ 84.226,41(oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis 

reais e quarenta e um centavos) referente à dívida oriunda de contrato 

que autora figurou como suposta avalista, bem como condená-lo a 

indenizar os danos morais experimentados pela autora, que fixo em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento 

(prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Confirmo a decisão de Id. 

14675807, determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos 

Órgãos de Restrição ao Crédito, com relação ao apontamento noticiado 

nos autos. Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º c/c § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se o processo, 

após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038006-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1038006-26.2018 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por Avon Cosméticos Ltda., aduzindo que a sentença de id. 

276707118 é omissa, vez que não esclareceu se a condenação será 

solidária ou não, requerendo o acolhimento destes embargos. A 

embargada foi intimada para apresenta contrarrazões ao recurso através 

do id. 2921562. É o necessário. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do NCPC). Verifica-se que procede a alegação de omissão 

na sentença, vez que a sentença não deixou claro que a condenação dos 

requeridos é de forma solidária, com essas considerações, Acolho os 

embargos de declaração de id. 284971421, apenas para acrescentar na 

parte dispositiva da sentença de id. 276707118 a seguinte redação: 

“Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 para a 

autora, a título de dano moral, que deverá ser corrigido pelo INPC, desde o 

arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação.” No mais a sentença permanece tal como lançada. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014591-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR BARBOSA BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Victor Barbosa Braga ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., 

ambos qualificados nos autos, aduzindo que é estudante do curso de 

medicina, sendo beneficiário do FIES, com cobertura de 100% desde 2015 

e como de costume, realiza os aditamentos semestralmente. Narra que, 

apesar do custeio de 100% pelo Governo Federal, a ré unilateralmente 

reduziu o percentual financiado para 76,08% e efetua uma cobrança de 

R$ 18.832,98 (dezoito mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e oito 

centavos), sem contabilizar os juros, etc., discorda da cobrança, e diante 

da impossibilidade de pagamento, corre o risco de perder o crédito 

estudantil. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado a ré a promover a suspensão de qualquer cobrança, além 

daquelas já suportadas pelo Fies (100%); se abster de incluir o nome da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice a parte 

autora de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de utilizar o 

portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de multa 

diária. No mérito, pleiteia a procedência da demanda, para que seja 

declarado inexistente o débito junto à parte ré; que seja determinado que a 

requerida se abstenha de cobrar qualquer diferença da parte requerente 

até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo 

FIES; que promova o cancelamento de qualquer restrição existente; se 

abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 
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crédito, caso não haja negativação; que todas as rematrículas das 

semestralidades posteriores não sejam impedidas pela ré sob o pretexto 

do não pagamento de cobranças dessa natureza; que seja condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), além das verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 

13598708 consta decisão deferindo o pedido urgente da autora. A 

requerida apresenta contestação (Id. 15181657), impugnando a gratuidade 

da justiça concedida à parte autora. No mérito, discorre sobre o 

descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE em razão da trava 

sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), resultando 

na responsabilidade do estudante financiado pelo pagamento do saldo 

remanescente; que a parte autora deveria buscar o cumprimento do 

contrato pelo FNDE, e eventual declaração de inexistência do débito irá 

prejudicar a requerida; defende a regularidade na conduta quanto ao óbice 

na renovação da matrícula da parte autora em razão da existência de 

débitos, com respaldo no art. 5º da Lei n.º 9.870/99; que a inclusão do 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito está embasado 

na cláusula 4ª do contrato de prestação de serviços educacionais 

formalizado entre as partes; que a ré não praticou nenhum ilícito, 

consequentemente não há dever de indenizar. Requer a improcedência do 

pedido, eventualmente, que a parte autora efetue o pagamento para a 

requerida, nos moldes em que efetuaria para a instituição bancária, e que 

o valor da indenização por danos morais seja fixado com base no princípio 

da proporcionalidade e razoabilidade. Réplica no arquivo de Id. 16293793. 

Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 17453141), ambas 

se manifestaram (Ids. 17760809 e 18011842). É o relatório. Decido. Não 

tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os 

princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Quanto ao pedido do réu de revogação da gratuidade da justiça 

concedida à parte autora, dispõe o § 3º do art. 99 do CPC que: 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. Assim, incumbe à parte impugnante 

demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da 

gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do 

processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. 

Ocorre que o requerido não promoveu qualquer prova nesse sentido, até 

porque a autora apresentou documentos demonstrando que está com 

despesa elevada, e o fato dela ter constituído advogado particular, não a 

impede a concessão da benesse, segundo dispõe o art. 99, §4º, do CPC, 

por isso, ela deve ser mantida. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, 

MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A 

HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA 

AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, 

QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 

373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, 

as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a 

benesse legal deferida à embargante”. [...]. (TJMT, N.U 

0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). Negritei. 

Com essas considerações, mantenho a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita a parte autora. Convém registrar que a relação 

existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que a parte 

autora figura como consumidora e a instituição de ensino na qualidade de 

prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na 

Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Sabe-se que no 

julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos 

recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade das regras do 

CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento 

Estudantil FIES. Contudo, a relação jurídica em discussão está limitada à 

Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de modo que, nesta 

situação, aplicam-se as regras do CDC. Observa-se a existência de 

contrato firmado entre a parte requerente e o FNDE em 2015 para abertura 

de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% 

do curso de graduação (Id. 13418102), e desde então os aditamentos vêm 

sendo efetuados pela parte autora. A Lei 10.260/2001 que dispõe sobre o 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, com alterações 

promovidas pela Lei nº 13.366/2016 destaca em seu art. 4º e 4º- B o 

seguinte: “Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem 

por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no 

âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas 

para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos 

cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, 

vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o 

disposto no art. 4º -B. [...]. Art. 4o-B. O agente operador poderá 

estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme 

regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for 

aprovado pelo CG-Fies”. Na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu 

voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento 

efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato. 

Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de 

desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos 

que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que 

receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de 

desembolsar qualquer valor. Mesmo porque, alteração posterior na lei, que 

implica desvantagem ao aluno e impõe um ônus não previsto inicialmente 

no contrato original, não pode alcança as tratativas firmadas anteriormente 

à sua vigência. Nesse sentido: “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR ACADÊMICA DE 

CURSO DE MEDICINA, QUE POSSUI FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) 

EM DESFAVOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – RÉ, QUE 

PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE ESCOLAR EM PERCENTUAL 

SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E 

O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES), QUE APROVOU FINANCIAMENTO DE 100% DO 

VALOR DO CURSO, COM POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DE 

ACRÉSCIMO DE 25% PARA COBERTURA DE POSSÍVEL AUMENTO DAS 

MENSALIDADES ESCOLARES AO LONGO DO CURSO – CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS QUE NÃO PERMITEM O REPASSE AO CONSUMIDOR DA 

PRETENSÃO DA UNIVERSIDADE DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DO 

VALOR DA MENSALIDADE – RELAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

E O ALUNO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS 

MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – SENTENÇA 

QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR DESPROVIDO. I) A relação jurídica contratual 

estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante 

encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira 

que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços 

educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem 

e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio 

boa-fé objetiva, o qual "visa a garantir a ação sem abuso, sem obstrução, 

sem causar lesão a ninguém", além do "dever de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte". II) Se das condições gerais de adesão não 

consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor 

pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve 

ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos 

do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual 

prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CUJA 

PRETENSÃO É REFORMAR O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO 

CONDENOU A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR AO PAGAMENTO DE 

DANO MORAL – COBRANÇA DE VALORES FUNDAMENTADA EM 

INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO 

LEVOU O NOME DO ALUNO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– MERO ABORRECIMENTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Para ter direito à indenização por danos morais o ofendido deve ter 

motivos relevantes que impliquem na ofensa à sua honra, dignidade ou 

decoro, de sorte que quando o ato não ocasionar mais do que mero 

aborrecimento ou percalço, não haverá lugar para a reparação por dano 

moral, neste último contexto se inserindo a mera cobrança, ainda que 

indevida, de mensalidades afetas a serviços educacionais sem qualquer 

prova de restrições pedagógicas ou inserção do nome da consumidora em 

cadastros de proteção ao crédito”. (TJMS. Apelação Cível n. 

0837643-87.2016.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): 
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Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 21/01/2020, p: 23/01/2020). Negritei 

Assim, não há justificativa da Ré em exigir o pagamento de qualquer valor 

adicional, muito menos efetuar cobrança e/ou aplicar sanções 

pedagógicas a parte autora. Quanto ao dano moral, deve-se observar que 

é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por 

exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano 

moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, 

Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 

17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano 

moral é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. 

(In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Na 

hipótese em apreço, ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos 

serviços educacionais, não há prova de restrições pedagógicas ou 

inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, 

assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor. 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Victor 

Barbosa Braga em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., para declarar 

inexistente o débito junto à parte ré; determinar que a requerida se 

abstenha de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a 

conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; 

que a ré promova o cancelamento de qualquer restrição existente; se 

abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, caso não haja negativação; que não impeça a realização pela 

parte autora das rematrículas das semestralidades posteriores. Confirmo a 

decisão de Id. 13598708. Considerando a sucumbência recíproca, 

condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte 

do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031630-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO LEITE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031630-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IRENO LEITE PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. IRENO LEITE PEREIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 01/05/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta de 

interesse de agir em razão da ausência de comprovação de entrega da 

documentação pendente na esfera administrativa, e a inépcia da inicial 

devido à ausência do boletim de ocorrência. No mérito alega a falta de 

nexo de causalidade devido à não comprovação do acidente de trânsito, a 

ausência de comprovação da cobertura para o veículo envolvido devido a 

não identificação da placa, a constitucionalidade da medida provisória nº 

451/2008 e da lei que a sucedeu, a imprescindibilidade de produção de 

prova pericial, discorre sobre os valores da indenização, a impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018).” (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação pendente do requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A ré alega também a inépcia da inicial devido à ausência do 

boletim de ocorrência, contudo este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a ausência do boletim de 

ocorrência, argumentando que este é um documento essencial para o 

deslinde do feito. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o 

único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

sendo este dispensável quando possível a comprovação do acidente 

através de outros documentos, o que ocorre no presente feito. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO 

APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE NEXO 

DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRONTUÁRIOS MÉDICOS 

QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS - 

RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da 

alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima 

registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. Nos termos do art. 

85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 
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honorários anteriormente fixados, levando-se em contra o trabalho 

adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) Ademais, prescreve 

o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. A parte ré 

aduz ainda que os dados do veículo automotor não foram apresentados, o 

que impossibilita a comprovação de que este é coberto pelo seguro 

DPVAT, entretanto, sabe-se que não se trata de documento fundamental 

ao feito. Além disso, ainda que houvesse inadimplência com relação ao 

prêmio do seguro obrigatório, a Seguradora possui o dever de indenizar o 

indivíduo, conforme a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) Desta forma, verifica-se que o 

boletim de atendimento médico comprova que o autor foi vítima de acidente 

de trânsito em 01/05/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

IRENO LEITE PEREIRA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro superior esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; do 

quadril direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%; 50% de invalidez permanente 

parcial incompleta do quadril direito, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos); b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Totalizando a quantia de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso.” Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035710-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035710-94.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: FLORIVALDO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria 

de menor complexidade procedo ao julgamento. FLORIVALDO PEREIRA DA 

SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 25/07/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor mensurado em perícia 
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médica, bem como a efetuar o ressarcimento das despesas médicas e 

hospitalares, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega a ausência de requisitos 

autorizadores ao recebimento do seguro obrigatório devido ao prêmio não 

ter sido pago pela parte autora, a ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28254763). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício devido ao prêmio não ter sido pago pela parte autora, entretanto 

esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente 

aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.” (TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência, aliado ao boletim de atendimento juntado, comprova 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 25/07/2019. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que FLORIVALDO PEREIRA DA SILVA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direita de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 
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1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Quanto ao 

pedido de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, 

verifica-se que, embora a parte autora tenha citado em sua petição inicial 

nota fiscal referente às despesas médicas, não há nos autos a referida 

documentação, sendo assim, não há como esse juízo analisar este pedido. 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Visto. Celina de Oliveira Celestino Batista ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do UNIC BEIRA RIO 

- IUNI Educacional, ambos qualificados nos autos, aduzindo que é 

estudante do curso de engenharia Civil, sendo beneficiária do FIES, com 

cobertura de 100% desde 2014 e como de costume, realiza os 

aditamentos semestralmente. Narra que, apesar do custeio de 100% pelo 

Governo Federal, a ré efetua cobrança de R$ 5.046,18 (cinco mil e 

quarenta e seis reais e dezoito centavos), do qual discorda, e diante da 

impossibilidade de pagamento, corre o risco de perder o crédito estudantil. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a ré 

a promover o aditamento do contrato do Fies e que seja excluído o nome 

da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa 

diária. No mérito, pleiteia a procedência da demanda, para que seja a parte 

requerida condenada ao pagamento da devolução do valor de R$ 5.046,18 

(cinco mil e quarenta e seis reais e dezoito centavos) em dobro; ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), além das verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 

10022651 consta decisão deferindo parcialmente o pedido urgente da 

autora. A requerida apresenta contestação (Id. 10908447), aduzindo que 

a validação do aditamento é de responsabilidade da parte autora; que a 

cobrança se trata de serviços individuais prestados a aluna não cobertos 

pelo FIES, como prova de segunda chamada, processo de ajuste de 

mensalidades, salas especiais etc.; que a ré não praticou nenhum ilícito, 

consequentemente não há dever de indenizar. Requer a improcedência do 

pedido, eventualmente, que o valor da indenização por danos morais seja 

fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Réplica no arquivo de Id. 11420455. Intimadas as partes para 

especificarem as provas (Id. 12884684), ambas se mantiveram inertes (Id. 

14622857). É o relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na 

produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e 

economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Convém registrar que 

a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que 

a parte autora figura como consumidora e a instituição de ensino na 

qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada 

com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Sabe-se que no julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à 

sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade 

das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de 

Financiamento Estudantil FIES. Contudo, a relação jurídica em discussão 

está limitada à Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de modo que, 

nesta situação, aplicam-se as regras do CDC. Analisando o extrato 

colacionado no arquivo de Id. 10908504, vê-se que realmente consta 

cobranças acerca de multa de biblioteca, prova de segunda chamada, 

atestado de matrícula, e que realmente não são cobertos pelo FIES. Por 

outro lado, a ré também efetua cobrança de valores, discriminados como 

“Serviços Educacionais Fies” e “Serviço Processo de Ajuste de 

Mensalidade”. Nesse ponto, observa-se a existência de contrato firmado 

entre a parte requerente e o FNDE em 2014 para abertura de crédito para 

financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de 

graduação (Id. 9852187), e desde então os aditamentos vêm sendo 

efetuados pela parte autora. A Lei 10.260/2001 que dispõe sobre o Fundo 

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, com alterações 

promovidas pela Lei nº 13.366/2016 destaca em seu art. 4º e 4º- B o 

seguinte: “Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem 

por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no 

âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas 

para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos 

cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, 

vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o 

disposto no art. 4º -B. [...]. Art. 4o-B. O agente operador poderá 

estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme 
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regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for 

aprovado pelo CG-Fies”. Na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu 

voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento 

efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato. 

Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de 

desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos 

que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que 

receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de 

desembolsar qualquer valor. Mesmo porque, alteração posterior na lei, que 

implica desvantagem ao aluno e impõe um ônus não previsto inicialmente 

no contrato original, não pode alcança as tratativas firmadas anteriormente 

à sua vigência. Nesse sentido: “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR ACADÊMICA DE 

CURSO DE MEDICINA, QUE POSSUI FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) 

EM DESFAVOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – RÉ, QUE 

PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE ESCOLAR EM PERCENTUAL 

SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E 

O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES), QUE APROVOU FINANCIAMENTO DE 100% DO 

VALOR DO CURSO, COM POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DE 

ACRÉSCIMO DE 25% PARA COBERTURA DE POSSÍVEL AUMENTO DAS 

MENSALIDADES ESCOLARES AO LONGO DO CURSO – CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS QUE NÃO PERMITEM O REPASSE AO CONSUMIDOR DA 

PRETENSÃO DA UNIVERSIDADE DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DO 

VALOR DA MENSALIDADE – RELAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

E O ALUNO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS 

MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – SENTENÇA 

QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR DESPROVIDO. I) A relação jurídica contratual 

estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante 

encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira 

que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços 

educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem 

e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio 

boa-fé objetiva, o qual "visa a garantir a ação sem abuso, sem obstrução, 

sem causar lesão a ninguém", além do "dever de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte". II) Se das condições gerais de adesão não 

consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor 

pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve 

ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos 

do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual 

prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CUJA 

PRETENSÃO É REFORMAR O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO 

CONDENOU A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR AO PAGAMENTO DE 

DANO MORAL – COBRANÇA DE VALORES FUNDAMENTADA EM 

INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO 

LEVOU O NOME DO ALUNO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– MERO ABORRECIMENTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Para ter direito à indenização por danos morais o ofendido deve ter 

motivos relevantes que impliquem na ofensa à sua honra, dignidade ou 

decoro, de sorte que quando o ato não ocasionar mais do que mero 

aborrecimento ou percalço, não haverá lugar para a reparação por dano 

moral, neste último contexto se inserindo a mera cobrança, ainda que 

indevida, de mensalidades afetas a serviços educacionais sem qualquer 

prova de restrições pedagógicas ou inserção do nome da consumidora em 

cadastros de proteção ao crédito”. (TJMS. Apelação Cível n. 

0837643-87.2016.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): 

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 21/01/2020, p: 23/01/2020). Negritei 

Assim, não há justificativa da Ré em exigir o pagamento de qualquer valor 

adicional “Serviços Educacionais Fies” e “Serviço Processo de Ajuste de 

Mensalidade”, muito menos efetuar cobrança e/ou aplicar sanções 

pedagógicas a parte autora, como não autorizar o aditamento. Quanto ao 

pedido de repetição do indébito, a requerente faz jus ao recebimento em 

dobro daquilo que foi pago e cobrado indevidamente, ou seja, o valor de 

R$ 4.887,65 (quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e 

cinco centavos), comprovado no arquivo de Id. 10908504, conforme 

determina a inteligência do parágrafo único do Art. 42 do CDC que diz: “o 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito da repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescidos 

de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de engano 

justificável”. Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que 

lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua 

intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma 

lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª 

Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o 

prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. (In Direito 

Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Na hipótese 

em apreço, ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços 

educacionais, não há prova de restrições pedagógicas ou inserção do 

nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os 

fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor. Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Celina de Oliveira 

Celestino Batista em desfavor do UNIC BEIRA RIO - IUNI Educacional, para 

condenar a ré a devolver para a autora o valor de R$ 4.887,65 (quatro mil 

oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) em dobro, a 

ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir 

do desembolso. Confirmo a decisão de Id. 10022651. Considerando a 

sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil, 

contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, por 

ser beneficiária da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026984-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARQUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026984-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL MARQUES DA CRUZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. RAFAEL MARQUES DA CRUZ, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 22/04/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo, e o defeito de 

representação. No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, a ausência de nexo de causalidade entre 
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a lesão e o acidente, a ausência de nexo causal devido à inexistência de 

prova do dano decorrente de acidente de trânsito, a improcedência do 

pedido de indenização por danos morais, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28933137). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A parte ré alega, ainda, defeito na representação processual, 

por ser o autor alfabetizado, mas ter assinado a rogo a procuração ao 

patrono, no entanto, denota-se que na inicial foi esclarecido que o local da 

lesão dificultava a assinatura por parte do autor, além disso a procuração 

restou ratificada por ocasião da audiência de conciliação, pelo que afasto 

a preliminar arguida. No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, 

aliado ao boletim de atendimento juntado, comprova que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito nas horas finais de 22/04/2019. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que RAFAEL MARQUES DA CRUZ, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da mão direita de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação ao pedido de danos 

morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra 

os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à 

dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme 

preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em 
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tela, sabe-se que a via administrativa possui regulamentação própria 

disposta em lei específica, o que inclui sanções a depender da atuação 

das seguradoras consorciadas, possíveis mediante reclamação na 

ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, 

neste âmbito, embora a parte autora tenha experimentado 

descontentamento com a informação de que a seguradora pretendida não 

estava, temporariamente, realizando o protocolo de requerimentos 

administrativos, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano 

moral, considerando que não se verifica a existência de violação a 

quaisquer direitos da personalidade da requerente. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.” 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029584-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO LEANDRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029584-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADAUTO LEANDRO DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ADAUTO LEANDRO DA COSTA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 10/04/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento do feito, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

a ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, a ausência 

de nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, a improcedência do pedido de indenização por danos 

morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 28973333). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 
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sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado A parte ré alega ainda a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento do feito, contudo, verifica-se que os 

documentos indicados se encontram presente nos autos, motivo pelo qual 

afasto a preliminar arguida. Quanto à alegação de falta de interesse de 

agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE 

DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE 

MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA 

PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR 

REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência, aliado ao boletim de atendimento juntado, comprova 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 10/04/2019. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que ADAUTO LEANDRO DA COSTA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.” (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 
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comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030216-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030216-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. RICHARD FERREIRA DOS REIS, menor 

representado por sua genitora TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 01/07/2019, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, bem como o 

pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a ausência de documentos indispensáveis ao processamento do 

feito, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, a ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, a 

improcedência do pedido de indenização por danos morais, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

29063476). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento do feito, sendo esses os documentos de identificação do 

veículo, contudo, sabe-se que, em juízo, não se trata de documento 

imprescindível, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida. Quanto à 

alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de pedido 

administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao 

boletim de atendimento juntado, comprova que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 01/07/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que RICHARD FERREIRA DOS REIS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo direito de leve intensidade 

avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 
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indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia 

médica atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do 

tornozelo direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.” (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o 

Ministério Público (art. 178, II do CPC). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030937-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON JUNIOR DE ARRUDA JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030937-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDEMILSON JUNIOR DE ARRUDA JESUS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. EDEMILSON JUNIOR DE ARRUDA 

JESUS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 26/05/2019, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, bem como o 

pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 
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reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do 

dano decorrente de acidente de trânsito, a improcedência do pedido de 

indenização por danos morais, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

29063483). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento, aliado ao 

boletim de atendimento juntado, comprova que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 26/05/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que EDEMILSON JUNIOR DE ARRUDA JESUS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 
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intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.” (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036838-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FAGNER CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036838-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO FAGNER CARNEIRO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

FRANCISCO FAGNER CARNEIRO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos 

Morais em desfavor de SEGURADORA LÍDER, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 30/03/2019, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como o pagamento a título de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

a ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro 

obrigatório devido ao prêmio não ter sido pago pela parte autora, a 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, a improcedência do pedido de 

indenização por danos morais, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28924399). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, a 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 
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razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício devido ao prêmio não ter sido pago pela parte autora, entretanto 

esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente 

aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.” (TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência, aliado ao boletim de atendimento juntado, comprova 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 30/03/2019. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que FRANCISCO FAGNER CARNEIRO, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de 

média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.” (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 
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fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034283-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TABATHA PRISCILA GOMES FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Tabatha Priscila Gomes Félix ajuizou Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência, em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., ambos qualificados 

nos autos, aduzindo que é estudante do curso de medicina, sendo 

beneficiária do FIES, com cobertura de 100% desde 2014 e como de 

costume, realiza os aditamentos semestralmente. Narra que, apesar do 

custeio de 100% pelo Governo Federal, a ré e efetua cobrança de R$ 

1.725,76 (um mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis 

centavos) acerca de mensalidade bruta e R$ 3.451,52 (três mil 

quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) como 

serviços educacionais fies, dos quais discorda, e diante da 

impossibilidade de pagamento, corre o risco de perder o crédito estudantil. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a ré 

a liberar imediatamente a realização do aditamento da autora para o 

semestre 02/2018; promover a suspensão de qualquer cobrança, além 

daquelas já suportadas pelo Fies (100%); se abster de incluir o nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice a autora de 

realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de utilizar o portal do 

acadêmico e demais serviços disponíveis. No mérito, pleiteia a 

procedência da demanda, para que seja declarada a ilegalidade de 

quaisquer cobranças extras, vez que a autora é beneficiária do FIES, com 

cobertura de 100%; que a ré seja condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

No arquivo de Id. 15831780 consta decisão deferindo o pedido urgente da 

parte autora. A requerida apresenta contestação (Id. 16402383), 

discorrendo sobre o descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE 

em razão da trava sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES 

(SisFIES), resultando na responsabilidade do estudante financiado pelo 

pagamento do saldo remanescente; que a parte autora deveria buscar o 

cumprimento do contrato pelo FNDE, e eventual declaração de inexistência 

do débito irá prejudicar a requerida; defende a regularidade na conduta 

quanto ao óbice na renovação da matrícula da parte autora em razão da 

existência de débitos, com respaldo no art. 5º da Lei n.º 9.870/99; que a 

inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito está 

embasado na cláusula 4.6 do contrato de prestação de serviços 

educacionais formalizado entre as partes; que a ré não praticou nenhum 

ilícito, consequentemente não há dever de indenizar. Requer a 

improcedência do pedido, eventualmente, que a parte autora efetue o 

pagamento para a requerida, nos moldes em que efetuaria para a 

instituição bancária, e que o valor da indenização por danos morais seja 

fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Réplica no arquivo de Id. 16931627. Intimadas as partes para 

especificarem as provas (Id. 17009335), ambas se mantiveram inertes (Id. 

19850028). É o relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na 

produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e 

economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Convém registrar que 

a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que 

a parte autora figura como consumidora e a instituição de ensino na 

qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada 

com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Sabe-se que no julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à 

sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade 

das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de 

Financiamento Estudantil FIES. Contudo, a relação jurídica em discussão 

está limitada à Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de modo que, 

nesta situação, aplicam-se as regras do CDC. Observa-se a existência de 

contrato firmado entre a parte requerente e o FNDE em 2014 para abertura 

de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% 

do curso de graduação (Id. 15818238), e desde então os aditamentos vêm 

sendo efetuados pela parte autora. A Lei 10.260/2001 que dispõe sobre o 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, com alterações 

promovidas pela Lei nº 13.366/2016 destaca em seu art. 4º e 4º- B o 

seguinte: “Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem 

por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no 

âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas 

para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos 

cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, 

vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o 

disposto no art. 4º -B. [...]. Art. 4o-B. O agente operador poderá 

estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme 

regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for 

aprovado pelo CG-Fies”. Na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu 

voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento 

efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato. 

Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de 

desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos 

que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que 

receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de 

desembolsar qualquer valor. Mesmo porque, alteração posterior na lei, que 

implica desvantagem ao aluno e impõe um ônus não previsto inicialmente 

no contrato original, não pode alcança as tratativas firmadas anteriormente 

à sua vigência. Nesse sentido: “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR ACADÊMICA DE 

CURSO DE MEDICINA, QUE POSSUI FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) 

EM DESFAVOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – RÉ, QUE 

PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE ESCOLAR EM PERCENTUAL 

SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E 

O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES), QUE APROVOU FINANCIAMENTO DE 100% DO 

VALOR DO CURSO, COM POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DE 

ACRÉSCIMO DE 25% PARA COBERTURA DE POSSÍVEL AUMENTO DAS 

MENSALIDADES ESCOLARES AO LONGO DO CURSO – CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS QUE NÃO PERMITEM O REPASSE AO CONSUMIDOR DA 

PRETENSÃO DA UNIVERSIDADE DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DO 
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VALOR DA MENSALIDADE – RELAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

E O ALUNO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS 

MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – SENTENÇA 

QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR DESPROVIDO. I) A relação jurídica contratual 

estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante 

encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira 

que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços 

educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem 

e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio 

boa-fé objetiva, o qual "visa a garantir a ação sem abuso, sem obstrução, 

sem causar lesão a ninguém", além do "dever de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte". II) Se das condições gerais de adesão não 

consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor 

pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve 

ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos 

do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual 

prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CUJA 

PRETENSÃO É REFORMAR O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO 

CONDENOU A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR AO PAGAMENTO DE 

DANO MORAL – COBRANÇA DE VALORES FUNDAMENTADA EM 

INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO 

LEVOU O NOME DO ALUNO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– MERO ABORRECIMENTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Para ter direito à indenização por danos morais o ofendido deve ter 

motivos relevantes que impliquem na ofensa à sua honra, dignidade ou 

decoro, de sorte que quando o ato não ocasionar mais do que mero 

aborrecimento ou percalço, não haverá lugar para a reparação por dano 

moral, neste último contexto se inserindo a mera cobrança, ainda que 

indevida, de mensalidades afetas a serviços educacionais sem qualquer 

prova de restrições pedagógicas ou inserção do nome da consumidora em 

cadastros de proteção ao crédito”. (TJMS. Apelação Cível n. 

0837643-87.2016.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): 

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 21/01/2020, p: 23/01/2020). Negritei 

Assim, não há justificativa da Ré em exigir o pagamento de qualquer valor 

adicional, muito menos efetuar cobrança e/ou aplicar sanções 

pedagógicas a parte autora. Quanto ao dano moral, deve-se observar que 

é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por 

exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano 

moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, 

Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 

17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano 

moral é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. 

(In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Na 

hipótese em apreço, ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos 

serviços educacionais, não há prova de restrições pedagógicas ou 

inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, 

assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor. 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por 

Tabatha Priscila Gomes Félix em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., 

para declarar a ilegalidade de quaisquer cobranças extras de 

mensalidade, vez que a autora é beneficiária do FIES, com cobertura de 

100%. Confirmo a decisão de Id. 15831780. Considerando a sucumbência 

recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que 

arbitro 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a 

cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041983-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE GOMES LEVENTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041983-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ HENRIQUE GOMES LEVENTI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUIZ HENRIQUE GOMES LEVENTI, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 13/07/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a ausência 

de interesse de agir devido à ausência de prévio requerimento 

administrativo, a ilegitimidade passiva, chamamento do feito à ordem 

devido à ausência de comprovante de residência em nome da parte 

autora, necessidade de depoimento pessoal da parte autora, bem como 

apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito alega a 

ausência de violação de direito, a ausência de prova de acidente causado 

por veículo automotor de via terrestre devido o boletim de ocorrência ter 

sido elaborado com base nas declarações do autor posteriormente ao 

fato, discorre acerca dos valores da indenização em caso de 

condenação, do dano moral, da inaplicabilidade da inversão do ônus da 

prova, da prova pericial, bem como quanto à correção monetária, aos 

juros e honorários advocatícios, a ausência de ônus sucumbenciais, 

requerendo seja colhido o depoimento pessoal da parte autora e a 

improcedência do pedido inicial. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

29064702). Houve a realização de audiência de conciliação (ID 26399636), 

tendo sido realizada avaliação médica e apresentada manifestação da 

parte autora quanto a esta. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se 

que a habilitação do advogado no processo deverá ser procedida por 

este, nos termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 TJMT/TP, pelo que 

não há que se falar em nulidade processual caso este não cumpra o 

acima disposto. Passemos a análise das preliminares suscitadas. Quanto 

à alegação de inexistência de interesse de agir devido à ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 
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Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, não deve prevalecer, 

pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer 

uma das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, 

pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018).” (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil 

estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a 

regular tramitação, vejamos: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo 

que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)”(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) A parte ré ainda impugna o 

pedido de justiça gratuita apresentado pela autora, alegando que esta não 

comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo inclusive advogado 

contratado para efetuar seu patrocínio. Contudo, esta não merece 

prosperar, vez que dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que a parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, 

através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade 

judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o 

impugnante não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser 

mantida a benesse. A propósito: “APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 

267, I E VI DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - 

REQUERIDA QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

EM FAVOR DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE 

COMPROVEM QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - 

PRESUNÇÃO LEGAL DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO 

AFASTADAS - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA 

FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a 

necessária revogação do benefício da assistência judiciária concedida em 

favor do autor apelado, esta merece ser mantida. [...].” (TJMT, Ap. 

144181/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei 

Com essas considerações, rejeito a preliminar de impugnação à 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, a ré alega a 

ausência de prova de ter sido o acidente causado por veículo automotor, 

argumentando que o boletim de ocorrência foi elaborado com base nas 

declarações do autor, não tendo sido presenciado pela autoridade policial, 

nem mesmo por testemunhas, tendo, ainda, sido registrado somente após 

o acidente, por isso não seria possível atribuir credibilidade a este. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso, contrariamente ao alegado pela ré. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO 

MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E 

AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência 

probatória do Boletim de Ocorrência, quando satisfatoriamente 

demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo o conjunto 

probatório colacionado, com a demonstração do noticiado acidente e do 

dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os requisitos 

exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório 

DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao grau de 

invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) grifo nosso. Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as documentações 

de atendimento médico, comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 13/07/2019. A perícia médica judicial concluiu que LUIZ 

HENRIQUE GOMES LEVENTI apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 
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R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o não 

aceitamento do pedido administrativo, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.”(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023904-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE AMARO DE CARVALHO (AUTOR(A))

SEBASTIANA ANTONIA DUARTE (AUTOR(A))

MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MELO (AUTOR(A))

MARIA DAS GRACAS AUXILIADORA DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

BERTULINA MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

IDEAM ANGELICA DA COSTA (AUTOR(A))

DERZA DE LIMA SOUZA (AUTOR(A))

INES FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELY REIS COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar as contestações 

apresentadas tempestivamente aos autos pelas requeridas.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016736-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS DA SILVA ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Diante da notícia do julgamento do tema 952 pelo STJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar as partes para requererem o que de 

direito no prazo legal, conforme determinação de id nº15386238.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030938-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUAREZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL CANDIDO SOUZA (REQUERIDO)

 

Considerando que a r. sentença prolatada nos autos, ainda não foi 

publicada no DJE, demostrando claro erro do sistema processual PJE, 

impulsiono o feito para proceder a sua correta publicação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005841-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que, a parte executada foi devidamente intimada, conforme Ar 

juntado no evento 19640277, mas deixou decorrer o prazo sem efetuar o 

pagamento e sem apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

assim, impulsiono os autos para intimar a parte requerente para, no prazo 

de 5 dias, requer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034379-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTE FLORESTAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que somente nesta data cadastrou-se o patrono da parte 

Requerida, apesar da habilitação em cada processo ser obrigação da 

parte peticionante, através da funcionalidade "solicitar habilitação", nos 

termos do caput do art. 21, da Res. TJMT / TP n. 03/2018. Desta forma, 

impulsiono o feito para proceder nova intimação da parte Requerida para 

manifestar nos autos, nos termos da determinação judicial retro. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024309-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR FABIANO BARBOSA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028869-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO BRITO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035122-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE MARTINS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011621-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SANTANA SAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021391-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PRUDENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Autos nº 1021391-92.2017.8.11.0041 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por FERNANDA PRUDENCIO DA SILVA , em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/11/2017, às 12:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de julho de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021391-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PRUDENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019487-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARQUES EL HAGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022641-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO CARDOSO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Autos nº 1022641-63.2017.8.11.0041 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por EDINALDO CARDOSO DA COSTA , em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 13/12/2017, às 12:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022641-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO CARDOSO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000379-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EBERT CALCIOLARI BAPTISTONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 353 de 804



Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1000379-76.2016.8.11.0002 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013607-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA BARBOSA LUCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013607-59.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Luana 

Barbosa Lúcio em desfavor de Hospital Santa Rosa. Designo audiência de 

conciliação para o dia 13/07/2020, às 12:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos as 

cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento 

que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045195-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRADO, SCARINCI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045195-21.2019.811.0041 Vistos, etc. Em 

que pese à parte autora informar que a requerida Mobile Tellecom sequer 

foi cadastrada pela Secretaria do Juízo, não sendo expedida 

intimação/citação para a mesma, importante ressaltar que o cabe ao 

peticionante, ora parte autora, o cadastramento do polo passivo no 

momento da distribuição da ação, o que não foi realizado. Assim, 

determino que a Sra. Gestora proceda ao cadastramento parte requerida 

Mobile Tellecom. Designo a audiência de conciliação para o dia 13/07/2020, 

às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intimem-se as partes para que compareçam devidamente 

acompanhadas de seus advogados, mediante as observâncias e 

advertências legais. No mais, cumpra-se conforme decisão de id 

26097614. Aguarde-se a realização da audiência. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009497-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GARCIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA QUEIROZ CAMARA WOBETO OAB - MT18536/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JN VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009497-17.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos ajuizada por Thiago Garcia 

Machado em desfavor de JN Veículos Ltda.. Em atenção ao princípio da 

economia processual e à manifestação de id 30062378, revogo a decisão 

de id 29788120. Designo audiência de conciliação para o dia 06/07/2020, 

às 10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos as cópias de seus holerites dos 

últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005885-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JOBBERSON JONNY DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005885-71.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de 

Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito 

cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano 

Moral ajuizada por Jefferson Jobberson Jonny de Lima em desfavor de 

Banco BMG S/A, com pedido de tutela de urgência, para que a parte 

requerida se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento do 

autor, referentes à contratação de cartão de crédito com reserva de 

margem consignável (RCM). Consta na inicial que, no mês de maio do ano 

de 2009, a parte requerida entrou em contato com o autor, oferecendo 

empréstimo consignado e contratação de cartão de crédito com reserva 

de margem consignável, todavia, jamais recebeu o cartão, somente o valor 

foi creditado em sua conta. Aduz que mesmo sem receber o cartão, a 

requerida creditou valores na conta do autor, bem como passou a efetuar 

descontos. Informa que desde o mês de maio/2009 já efetuou o 

pagamento da quantia de R$ 31.589,73 (trinta e um mil quinhentos e oitenta 

e nove reais e setenta e três centavos) sem previsão para o término dos 

descontos. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que foi ludibriada a adquirir um 

cartão de crédito, todavia, informa que não recebeu o objeto em sua 

residência e que os descontos são efetuados mensalmente, razão pela 

qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a parte 

requerida se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento do 

autor, referentes à contratação de cartão de crédito com reserva de 

margem consignável (RCM). Em que pese os fatos narrados e os 

documentos acostados aos autos, verifica-se que os pedidos não 

merecem acolhimento. Não restou evidenciada a probabilidade do direito, 

tendo em vista os diversos empréstimos consignados e cartão de crédito 

contraídos em instituições financeiras diversas, inexistindo elementos 

suficientes acerca da conduta irregular da requerida. Do mesmo modo, 

ausente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja 

vista que os descontos se iniciaram no ano de 2009, sendo necessária a 

oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das 

alegações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. 

Designo audiência de conciliação para o dia 13/07/2020, às 11:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012182-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S CAFE GOURMET EIRELI (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012182-31.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a expedição de novo mandado de citação, devendo a parte 

requerida ser citada na pessoa de sua representante legal, no endereço 

indicado no id 26428509, mediante as advertências legais. Designo a 

audiência de conciliação para o dia 13/07/2020, às 13:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as 

partes para que compareçam devidamente acompanhadas de seus 

advogados, mediante as observâncias e advertências legais. Aguarde-se 

a realização da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002961-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LUZ DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELLIPE BAEZ MALHEIROS OAB - MT18517/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002961-24.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Ciente da decisão de id 29115141. Em atenção à justificativa apresentada 

pela parte autora, conforme id 264736841, designo a audiência de 

conciliação para o dia 13/07/2020, às 08:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para 

que compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, 

mediante as observâncias e advertências legais. No mais, cumpra-se 

conforme decisão de id 19734268. Aguarde-se a realização da audiência. 
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008957-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008957-66.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por REGIANE DA SILVA DE SOUZA, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 14:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009149-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNE MARCIO DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009149-96.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JUNE MARCIO DOS SANTOS BARBOSA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 14:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009186-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS GOMES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009186-26.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOSE MARCOS GOMES DA CONCEICAO, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 08:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021583-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROLINA MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021583-25.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMBROLINA MARTINS DE ALMEIDA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que as partes não foram intimadas para 

se manifestarem quanto à avaliação médica acostada ao id. n. 13440128. 

Sendo assim, CHAMO O FEITO À ORDEM e DETERMINO, com o fito de 
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evitar a incidência de nulidade, que as partes sejam intimadas para se 

manifestarem quanto ao documento anexado ao id. supramencionado, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o termo, o que deverá ser certificado 

nos autos, volva-me concluso. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002688-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FABIANA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002688-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA FABIANA LOPES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Compulsando os autos, denota-se ausência de 

documento que comprove requerimento administrativo junto à seguradora 

ré. Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar o referido documento, sob penal de indeferimento da inicial, 

nos termos do art. 330, III, do CPC. Cumprida a emenda ou decorrido o 

termo, o que deverá ser certificado nos autos, volva-me concluso. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011612-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO OAB - MT0021402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDENIR DE FIGUEIREDO (REU)

ARINICE BENEDITA FIGUEIREDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO CAMPOS BALERONI OAB - MT4849-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

JORGE DE MORAES FILHO (CONFINANTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUIZ DE GONZAGA FIGUEIREDO (CONFINANTES)

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011612-16.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada por Arilson de 

Figueiredo em desfavor de Waldenir de Figueiredo e Arnice Benedita 

Figueredo As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido o preenchimento dos 

requisitos específicos do usucapião extraordinário, a saber, o prazo de 

posse contínua e a que titulo ocupou o imóvel. Diante disso, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010874-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010874-91.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013809-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMICA AUTOMOTORES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013809-36.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Dinâmica 

Automotores – ME em desfavor de E. R. da Silva EIRELI (Implacável 

Consultoria e Negócios). Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos autos os documentos dos 

veículos para comprovar a propriedade, bem como acostar as cópias dos 

documentos que comprovem sua renda mensal, para comprovar o estado 

de necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016620-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1016620-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016851-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIETRO PEREIRA GRILLANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE 1016851-64.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1038005-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OSORIO FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCOPA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA (REU)

Outros Interessados:

ELSA BETONI (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CARLOS ANTONIO COSTA GUEDES (TERCEIRO INTERESSADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038005-75.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Usucapião Urbana ajuizada por João Osório Felix da 

Silva em desfavor de TRANSCOPA – Transporte e Locação Ltda. e 

Outros. Nomeio curador especial aos réus, citados por edital na pessoa do 

Defensor Público atuante na Vara, que deverá ser intimado da nomeação, 

requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013541-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK VICTOR CAPRINI (AUTOR(A))

VALDECIR CAPRINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1013541-50.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023208-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MORAIS DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023208-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, 

esclarecer se autor ainda encontra-se preso conforme informa a petição 

ID. 18155030 . Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006635-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSOM MATNE MARQUES PEDROZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006635-44.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008462-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLA CALIGHER NEME GAZAL OAB - SP109626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAZAR DA INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008462-22.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente ajuizada por MAPDATA – Tecnologia, Informática e Comércio 

Ltda. em desfavor de INFOARCHI Informática e Arquitetura Ltda. Cite-se a 

parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o 

pagamento do débito, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento integral do 

débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no prazo para 

embargos, se os executados reconhecerem a dívida exequenda poderá 

depositar 30% do montante e o restante parcelar em até seis vezes, 

acrescidos de correção monetária e juros de um por cento ao mês, na 

forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do CPC, 

distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1023311-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUSINESS CONSULT - CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARME SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS LTDA - ME 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023311-67.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por BUSINESS CONSULT 

Consultoria de Negócios Ltda. em desfavor de Charme Serviços de 

Promoção de Vendas Ltda. – ME. A decisão de Id nº 17379065 determinou 

que a parte embargante comprovasse documentalmente a sua situação de 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. Devidamente intimado, a parte embargante acostou aos 

autos são somente o extrato de restrições, conforme documento de id 

30640523, todavia, o mesmo não é suficiente para a atribuição dos 

benefícios pleiteados. Desse modo, considerando a desídia da parte 

autora no tocante à ausência do cumprimento da decisão, bem como a 

inexistência de documentos que comprovem a situação de carência 

econômica enfrentada pela mesma, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. No mais, a parte embargante pleiteou a 

dispensa da prestação de caução. Em que pese à manifestação da parte 

embargante para a dispensa da caução, dispõe o art. 919, § 1º, do Código 

de Processo Civil: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Desse modo, 

indefiro o pedido formulado pelo autor para a dispensa da caução, tendo 

em vista que, conforme determinado no art. 919, § 1º do Código de 

Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo aos embargos está 

condicionada à garantia suficiente do processo executivo. Cumpra-se 

integralmente a decisão anteriormente proferida, sob pena de revogação 

do efeito suspensivo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018814-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018814-78.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial requerendo o que entenderem de direito. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007826-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1007826-27.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025458-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA EDITH BORGES FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REU)

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025458-03.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Desfazimento de Negócio Jurídico, Reparação de 

Danos Materiais e Morais e Devolução do Valor Pago ajuizada por Flávia 

Edith Borges Ferraz em desfavor de Renault do Brasil S/A e Doeler 

Distribuidora de Veículos Ltda. Ocorre que a autora entrou com ação 

cautelar de produção antecipada de provas, na 10ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT, sob os autos de nº. 56265- 91.2015.811.0041, realizando 

pericia no veiculo objeto de discussão nos presentes autos. Dessa forma 

torna-se prevento àquele juízo para processar e conhecer da presente 

ação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO CAUTELAR E PRINCIPAL - PREVENÇÃO DO JUÍZO 

QUE CONHECEU DA CAUTELAR PREPARATÓRIA. - Como a ação cautelar 

é sempre dependente do processo principal (CPC 796), mesmo que extinta 

a cautelar antecedente por sentença transitada em julgado, não 

desaparece a prevenção do juízo que dela conheceu, para processar e 

julgar a ação principal. Conflito de competência provido.(TJ-MG - CC: 

10000130306228000 MG, Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 

14/08/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/08/2013) Remetam-se os autos à 10ª Vara Cível da Capital, com as 

baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1044895-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAR-CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ANTONIO PECCICACCO OAB - SP25760 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE (REU)

SERGIO ADIB HAGE (REU)

MONICA CARAJOINAS RAMALHO (REU)

ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO (REU)

PAULA CARAJOINAS RAMALHO BIANCHI (REU)

ANDREIA CARAJOINAS RAMALHO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044895-59.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar o número do CPF da parte requerida, para a 

realização de busca de endereço nos sistemas disponíveis, requerendo o 

que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016509-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRON WYLERSON DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1016509-53.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008013-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINEL ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1008013-69.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036429-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARIA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1036429-13.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033970-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033970-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004702-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RAYHOLLY COSTA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004702-70.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte requerida - ID. 17156022 , intime-se 

o perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente, se possível, o laudo apresentado a este juízo ID - 

11503068), esclarecendo conforme pugnado pela requerida. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015841-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1015841-82.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021769-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1021769-48.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 
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determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004538-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

SIDINEI DE JESUS GOMES OAB - 616.463.851-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004538-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS FERNANDO SANTOS DE JESUS REPRESENTANTE: SIDINEI DE 

JESUS GOMES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez ajuizada por 

CARLOS FERNANDO SANTOS DE JESUS, menor, devidamente 

representado por seu genitor Sidinei de Jesus Gomes, em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DVAT S.A., 

conforme qualificação atribuída na inicial. Em síntese, a parte autora aduz 

que no dia 30 de setembro de 2016, foi vítima de um acidente de trânsito, 

que resultou em incapacidade permanente, dada a fratura em membro 

superior esquerdo, razão pela qual requer este Juízo determine que a 

Seguradora pague a indenização máxima. Com a inicial acostou alguns 

documentos, dentre eles o boletim de ocorrência (id. n. 4887369), ficha de 

atendimento médico (id. n. 4887370) e requerimento administrativo para 

recebimento do seguro obrigatório (id. n. 4887372). De início, foi designada 

audiência de tentativa de conciliação, bem como foi determinada a citação 

e intimação da parte ré (id. n. 4973040). A audiência de conciliação restou 

inexitosa. Contudo, nesta oportunidade foi acostada avaliação médica, 

através da qual o requerente fora submetido, consoante o id. n. 8677815. 

Empós, fora ofertada contestação pela parte ré (id. n. 8697034), ocasião 

em que arguiu, em sede de preliminar, a inépcia da inicial, em decorrência 

da ausência de requerimento administrativo. No mérito, argumentou acerca 

da ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, ausência de 

documento imprescindível para a demanda, inexistência de nexo causal e 

de prova da invalidez. Impugnação à contestação apresentada no id. n. 

9053724. Através desta manifestação, a parte autora pugna pelo 

julgamento antecipado da lide. Além disso, rechaça as preliminares 

arguidas pela parte ré. Oportunizada a manifestação acerca do laudo 

pericial, a requerida não se opôs ao referido documento (id. n. 15874363). 

No id. n. 16017086 foi declarada a suspeição pela Magistrada que presidia 

o feito, razão pela qual a presente demanda foi remetida para este Juízo, 

em observância à escala de substituição legal. As partes foram intimadas 

para especificar provas (id. n. 22415853), ocasião em que o prazo 

transcorreu in albis (id. n. 26079395). Era o que merecia relato. 

Fundamento e Decido. Preambularmente, passo a análise da preliminar 

aventada pela parte ré. NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO Sem 

protraimento, entendo pelo AFASTAMENTO da preliminar de inépcia da 

inicial, sob o argumento da parte autora não ter formulado requerimento 

administrativo. A prova do requerimento na esfera administrativa 

encontra-se no id. n. 4887372. -DO MÉRITO Inicialmente, destaco que para 

o deslinde das questões de fato e de direito trazidas aos autos, prescinde 

de dilação probatória como realização de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, I, do CPC/2015. Registro que o julgamento antecipado, in casu, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a decisão 

seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho retardado. A 

respeito do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, obtempera: 

Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia (STJ-4ª Turma, Ag. 14.952-AgRg, 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.1991, D.J.U. 03.02.1992). (in CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR Theotonio 

Negrão Editora Saraiva 42.ª edição 2010 p. 439). Corroborando com tal 

tese, posiciona-se o excelso Pretório: O julgamento antecipado da lide, 

quando a questão posta é exclusivamente de direito, não viola o princípio 

constitucional da ampla defesa e do contraditório (STF, 2ª Turma, AI 

203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram provimento, 

v.u., DJU 19.12.97, p. 53). (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR Theotonio Negrão Editora Saraiva 

42.ª edição 2010 p. 439). Destarte, com esteio nos ensinamentos 

jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores e diante das provas 

documentais constantes dos autos, entendo desnecessária maior dilação 

probatória, pelo que passo a analisar o mérito da causa. Pois bem. O 

DPVAT é um seguro obrigatório contra danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT- regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º da Lei nº 6.194/74). Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito: o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(id. n. 4887369) e o laudo pericial (id. n. 8697032). Logo, certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3º, 4º, 5º e 11, todos da Lei no 6.194, de 

19 de dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade de um dos 

PUNHOS o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e 

cinco reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o 

grau da invalidez que acomete a vítima em seu punho esquerdo é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (30/09/2016). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004981-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ANGELO MORIZZO (REQUERENTE)

MARIA ANA KONAGESKI MORIZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT15429-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 
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(ADVOGADO(A))

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004981-56.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

decorrentes do Inadimplemento Contratual ajuizada por Osvaldo Angelo 

Morizzo e Maria Ana Konageski Morizzo em desfavor de HESA 115 – 

Investimentos Imobiliários Ltda. (Helbor Empreendimentos). Sustentam os 

autores que após negociação, em 23/01/2016 os Requerentes firmaram o 

“Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra de 

Unidade Condominial a ser construída e outras avenças”, do apartamento 

12, Torre I, no Condomínio “Residencial Reserva Bonifácia by Helbor” 

localizado na Rua Alfenas, n. 400, bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT, pelo 

valor de R$ 593.082,56 (quinhentos e noventa três mil e oitenta dois reais 

e cinquenta seis centavos). Informa que a data de conclusão do 

empreendimento foi inicialmente prevista para 30/11/2015, podendo ser 

prorrogada por 180 dias, conforme cláusula 5.7 do contrato. Portanto, o 

negócio foi fechado já durante o prazo de carência estipulado, sendo o 

prazo limite de entrega do imóvel era 27/05/2016. Alega que o contrato 

estava integralmente adimplido pelos Requerentes desde 29/04/2016, 

quando todo valor devido pelo imóvel foi pago. Informa que a empresa 

Requerida ainda condicionou a entrega das chaves à assinatura do termo 

de quitação, com cláusulas unilaterais e de renúncia antecipada de 

qualquer direito de contestação sobre o imóvel, e após muita coação, no 

dia 30/09/2016, após tanto tempo de espera, os Requerentes se viram 

obrigados a assinar o documento o Termo de Posse, a fim de receber as 

chaves do empreendimento. Diante dos fatos, requer o julgamento 

procedente da ação a fim de que a requerida seja condenada ao 

pagamento da multa contratual, consistente na pena compensatória de 2% 

(dois por cento) do valor pago acrescida de 1% (um por cento) do valor 

pago ao mês, contados a partir de 28/05/2016 até o dia 05/10/2016; no 

valor total de R$ 34.049,81 (trinta e quatro mil e quarenta nove reais e 

oitenta um centavos), devidamente atualizado; além de indenização por 

danos morais o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente 

atualizado. Deu a causa o valor de R$ 64.049,81 (sessenta e quatro mil e 

quarenta nove reais e oitenta um centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação conforme ID 10850889, pugnando pelo julgamento 

improcedente do pedido. Impugnação conforme ID 11829497. Saneado o 

feito, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto a 

necessidade da produção de provas, tendo o autor (ID 15312038) 

pugnado pelo julgamento antecipado da lide e o requerido pela realização 

de audiência de instrução e julgamento (ID 15434166). Designada 

audiência, esta ocorreu conforme termo ID 20655833. Memoriais pelos 

autores no ID 21135826 e pelo requerido no ID 21438026. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Osvaldo Angelo Morizzo e 

Maria Ana Konageski Morizzo ajuizaram Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais decorrentes do Inadimplemento Contratual em desfavor 

de HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda. (Helbor Empreendimentos). 

Em juízo o autor Osvaldo Angelo Morizzo declarou que mora em Tangará e 

comprou o apartamento pois sempre se tratam em Cuiabá com médicos, 

como ficam fazendo muitos dias fazendo tratamento, preferiram comprar. 

Só que atrasou muito e acabaram tendo muitos prejuízos. Tiveram que 

pagar hotel e não ficava bem confortável. Que procuraram até 

apartamento para alugar. Que atrasaram pois o apartamento não ficou 

pronto. Que tiveram muitos transtornos. Que demorou quatro meses ou 

cinco meses para ficar pronto. Pois bem, conforme restou comprovado 

pela documentação acostada a inicial, somada a prova testemunhal 

produzida, os autores adquiriram um apartamento da requerida em 

23/01/2016, com entrega prevista, dentro do prazo de carência de 180 

dias, para o dia 27/05/2016. Todavia, diante do atraso na entrega do 

imóvel, só puderam assinar o termo de posse e entrega de chaves em 

30/09/2016. Assim sendo, de 27/05/2016 a 30/09/2016, amargaram 

prejuízo ante a conduta ilícita da requerida. Observa-se que o imóvel já 

estava quitado e mesmo assim não foi procedida a entrega do mesmo. As 

provas apresentadas nos autos dão ensejo ao direito de indenização por 

danos morais, pois são suficientes para demonstrar o abalo sofrido pela 

parte autora, que caracteriza mais do que meros dissabores ao 

consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização. Evidente que a 

frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, 

afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no 

âmbito psíquico do autor, ultrapassando a margem do aborrecimento 

comum do cotidiano. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL EM 

CONSTRUÇÃO - RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA - 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 

PAGAS DE FORMA INTEGRAL E SEM QUALQUER DESCONTO DA TAXA 

DE ADMINISTRAÇÃO - DANOS MATERIAS - GASTOS DEVIDAMENTE 

COMPROVADOS - DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE 50% 

SOBRE AS PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS - CRITÉRIO - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS. (...) É suscetível de ser indenizada por danos morais o 

adquirente que foi ludibriado e enganado com o sonho da aquisição da 

casa própria em razão da inadimplência contratual da construtora que 

deixou de entregar a obra no prazo estipulado, diante da frustração, da 

desilusão e o desapontamento experimentado. (...)”. (TJMT, Ap, 

94167/2009, Relatora: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/12/2009) Para a fixação do 

quantum, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual 

seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, 

de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência 

futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e 

inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos. No presente caso, 

o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a meu ver, revela-se adequado, 

eis que guarda atenção à extensão do dano, o comportamento dos 

envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, 

além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATRASO NA 

ENTREGA DE IMÓVEL - DANO MORAL CONFIGURADO - VERBA DEVIDA - 

DANO MATERIAL - INDEVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA 

MODIFICADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 1- O atraso 

de mais de um ano para o cumprimento do contrato e entrega do imóvel 

acarreta dano moral indenizável, pois ocorre a frustração do sonho da 

aquisição da casa própria, frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, 

aspectos que, por si só, bastam para caracterizar o dano extrapatrimonial. 

2- O arbitramento dos danos morais há que se balizar dentro de 

parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições 

pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o 

caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática 

desidiosa que os ensejou. Na hipótese, a verba indenizatória dever ser 

fixada na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por melhor atender 

aos princípiosda razoabilidade e proporcionalidade. 3- Os danos materiais 

devem ser cabalmente provados, fato que não foi demonstrado nos autos, 

de modo que é indevida a condenação nesse sentido.” (TJ-MT, Ap 

142783/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 25/11/2015) No que concerne a aplicação da multa 

penal moratória, é cediço que as cláusulas penais contratuais podem 

abranger duas finalidades essenciais: em primeiro lugar, a cláusula penal 

pode assumir a feição de caráter coercitivo, e, dessa forma, intimidar o 

devedor a cumprir a obrigação principal, sob pena de arcar com a 

obrigação acessória (punição). Em segundo lugar, a cláusula penal poderá 

estar associada a função de ressarcimento, a prefixar, aí sim, as perdas e 

danos no caso de inadimplemento da obrigação (TARTUCE, Flávio. Direito 

Civil. v.2. Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. 9. Ed. Método. 

São Paulo, 2014, p. 243). A Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) fixou em recurso repetitivo a tese de que a cláusula penal 

estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de 

parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das 

obrigações contratuais pela empresa vendedora devendo incidir no 

presente caso.. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

decorrentes do Inadimplemento Contratual ajuizada por Osvaldo Angelo 

Morizzo e Maria Ana Konageski Morizzo em desfavor de HESA 115 – 

Investimentos Imobiliários Ltda. (Helbor Empreendimentos) em desfavor de 

BRDU SPE Várzea Grande Ltda, para : a) Condenar o requerido ao 
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pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigidos pelo IGP-M a contar desta 

data e acrescidos de juros de mora desde a citação (art. 240, caput, do 

CPC), nos termos acima explicitados. b) c) Condenar o requerido ao 

pagamento da multa contratual, consistente na pena compensatória de 2% 

(dois por cento) do valor pago acrescida de 1% (um por cento) do valor 

pago ao mês, contados a partir de 28/05/2016 até o dia 05/10/2016; no 

valor total de R$ 34.049,81 (trinta e quatro mil e quarenta nove reais e 

oitenta um centavos), acrescido de juros da mora na forma simples de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação válida. d) Condenar o requerido 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. Não 

havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações necessárias. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028594-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028594-71.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência Parcial de Débito C/C 

Indenização por Danos Morais Antecipação de Tutela em Caráter de 

Urgência ajuizada por Nair Lopes dos Santos em desfavor de Energisa – 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Sustenta que reside 

no imóvel cuja unidade consumidora é o nº 2830833, e que sua média de 

consumo sempre foi de aproximadamente 94,11 (noventa e quatro reais e 

onze centavos). Todavia, a fatura do mês de julho/2018, foi cobrado o 

valor de R$ 408,50 (quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos), 

sendo informada que havia sido feita vistoria unilateral pela parte 

requerida, vindo a fatura de agosto/2018 a quantia de R$ 282,04 

(duzentos e oitenta e dois reais e quatro centavos). Aduz a autora que 

tais faturas não correspondem ao seu consumo real da autora, e não 

houve alteração fática que ensejasse no aumento abrupto. Dessa forma, 

pleiteia pelo julgamento procedente do pedido, a fim de proceder a revisão 

das faturas, declarando como inexistente qualquer débito cobrado a maio, 

devolvendo a autora o valor de R$ 628,78, declarando inexistente e 

inexigível o valor de R$ 314,39, devolvido em dobro. Ainda, pugna pela 

condenação em danos morais. Deu a causa o valor de R$20.910,82 (vinte 

mil novecentos e dez reais e oitenta e dois centavos) Decisão da inicial no 

ID 15273930, ocasião em que fora concedida em parte a tutela de urgência 

pretendida, a fim de que a parte requerida, com relação à fatura do mês de 

agosto/2018, no valor de R$ 282,04 (duzentos e oitenta e dois reais e 

quatro centavos), se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços 

ao imóvel do autor, bem como de inserir o nome da autora no cadastro de 

proteção ao crédito. Pedido de emenda à inicial conforme ID 15793457. 

Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 16828347. 

Impugnação conforme ID 17408424. O feito foi saneado conforme ID 

22159161 , tendo as partes pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 

22646593 e 22727135) Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência 

Parcial de Débito C/C Indenização por Danos Morais Antecipação de Tutela 

em Caráter de Urgência ajuizada por Nair Lopes dos Santos em desfavor 

de Energisa – Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Passo 

ao julgamento antecipado da lide, visto que as partes não manifestaram 

interesse na produção de outras provas, e por ser a matéria de fato e de 

direito, estando os autos suficientemente instruído, nos termos do artigo 

355 do CPC. Narra a autora que é consumidora dos serviços de energia 

elétrica fornecidos pela requerida e que foi surpreendida com a cobrança 

de valores a maior do que o habitual, referente às faturas de julho, agosto, 

setembro e outubro, requerendo a revisão das mesmas, fixando-as na 

média de consumo. Por sua vez, o requerido informou que os valores 

cobrados correspondem ao consumido no imóvel em questão, tendo 

procedido a leitura e vistoria do medidor, estando nos padrões de 

normalidade. Ora, é sabido que a distribuição do ônus da prova é feita 

segundo os ditames do art. 373 do CPC, que assim dispõe: “Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor." A respeito dessa distribuição, leciona 

Cândido Rangel Dinamarco: "O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso." (in Instituições de Direito Processual Civil; v. III. 2ª ed.: Ed. 

Melhoramentos; São Paulo; 2002; p. 73). Imperioso ressaltar que existe 

entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no 

conceito de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual 

“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de 

fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. 

Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das 

normas constantes no Código Consumerista. Sendo a relação 

estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da 

Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da 

mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma 

legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente 

defeituosa. Desse modo, basta que se verifique a existência do dano 

(defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do 

fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade 

civil deste último, independentemente da existência de culpa. Todavia, 

diante da documentação acostada pelo requerido, o autor não comprova 

os fatos constitutivos de seu direito, ante ao aumento gradativo da 

energia, verificado no histórico do consumo, razão pela qual tenho 

ausentes a negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou. É 

consabido que nas relações de consumo, a responsabilização, em regra, 

é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre 

da teoria do risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a 

espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, 

segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor - 

responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo 

aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de 

consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501). Outrossim, essa teoria 

funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios 

do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve 

arcar com os prejuízos causados, independente de culpa. Contudo, a 

dispensabilidade da demonstração de culpa, não exime o consumidor de 

comprovar a prática do ato ilícito, in casu, a notificação para alteração da 

titularidade. Nesse sentido, não se pode olvidar que a inversão do ônus da 

prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos 

direitos do consumidor e, via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, 

quando for verossímil a alegação, o que fora demonstrado no caso. Com 

esses fundamentos, considero válidas as provas apresentadas pela 

requerida ao longo da instrução processual, que demonstram a 

regularidade da cobrança. Em consequência, ante a ausência da prática 

de ato ilícito, resta inviabilizado pedido de danos morais, uma vez que para 

sua configuração a ocorrência de ilicitude é requisito essencial. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA 

INSTRUÇÃO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO 

REGULAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

POSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

INVIABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO 
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FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a contratação do serviço de 

telefonia pela parte, não há que ser falar em prática de ato ilícito hábil a 

ensejar a desconstituição de dívida, ou a condenação em danos morais. 

Evidenciado o uso do processo para se abster de pagamento de dívida 

regular e recebimento indevido de indenização, torna-se imperiosa a 

condenação da parte a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do 

CPC. Não sendo demonstrada a modificação da situação financeira da 

parte após deferimento da gratuidade da justiça, não há que se falar em 

revogação do benefício. (TJMT, Ap 95259/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇOS DENOMINADOS "112 - PLANO CONTA 

COMPLETA", "OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES" E "OI... Ver íntegra da 

ementa FRANQ. 200MINN PARA OI MÓVEL". MATÉRIA DE FATO. CASO 

CONCRETO. CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. SERVIÇOS 

USUFRUÍDOS PELO CONSUMIDOR. DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO, SEM 

A QUAL HAVERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA GRATUITA. 

SERVIÇOS CONTRATADOS E USUFRUÍDOS - Não há como ser 

reconhecida ilegalidade ou abusividade na cobrança dos serviços 

devidamente usufruídos pelo cliente. Os serviços estão sendo prestados, 

sem prova cabal de que tenham sido contestados pelo cliente na seara 

administrativa. Considerando, portanto, que os serviços foram usufruídos, 

resta autorizada a cobrança dos valores decorrentes do contrato, pela 

operadora e, por conseguinte, devem ser julgados improcedentes os 

pedidos de declaração de inexigibilidade, repetição do indébito e de 

indenização por danos morais. Diante da improcedência dos pedidos, fica 

prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela parte autora. 

Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO DA RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO 

INTERPOSTO PELO AUTOR. (TJRS, Apelação Cível Nº 70062726559, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em 18/03/2015) Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação c/c 

Danos Morais proposta por Ação de Declaratória de Inexistência Parcial de 

Débito C/C Indenização por Danos Morais Antecipação de Tutela em 

Caráter de Urgência ajuizada por Nair Lopes dos Santos em desfavor de 

Energisa – Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, tornando 

sem efeito a liminar concedida. Condeno, ainda, a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do 

Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa devido a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Transitado em julgado, não 

havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006738-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR RUAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006738-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Paulo Cesar Ruas em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 28/10/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 12263272) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 12263272. Pelo despacho (ID – 12570589), foi deferido o 

pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

13352063) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 13154813), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, a ausência de pedido administrativo anterior e a 

ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. Impugnação 

à contestação no id 13154813. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Paulo Cesar Ruas em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, a ausência de pedido administrativo anterior e a 

ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve conclusão do 

pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em 

vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira 

a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se 
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tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o 

dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Ainda, 

REJEITO ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro, 

porque estão acostados no id 12263272. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 12263272), comprovando o acidente e 

o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação (ID - 13384156) atestou que o periciado 

apresenta “invalidez permanente média (50%) no ombro direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 28/10/2017 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Paulo Cesar Ruas em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro 28/10/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029007-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029007-84.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito ajuizada por 

Iraci Maria da Conceição em desfavor de Enegisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Sustenta que possui um imóvel registrado 

sob a unidade consumidora 6/415635-2, sendo usuária dos serviços 

fornecidos pela requerida e 26 de abril de 2018 recebeu uma fatura em 

sua residência, referente a uma recuperação de consumo, no valor de R$ 

2.559,11 (dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), 

em razão de desvio de energia no ramal de ligação. Relata que a cobrança 

é indevida, visto que na inspeção realizada, não houve aumento no 

consumo de energia elétrica da matrícula, uma vez que a média anterior à 

inspeção era 180 kWh e, posteriormente, a média manteve em 155 kWh. 

Diante disso requer a condenação da requerida para declarar inexigível a 

fatura de suposta recuperação de consumo, que se encontra no montante 
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de R$ 2.559,11 (dois mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e onze 

centavos), custas processuais e honorários advocatícios. Deu à causa o 

valor de R$ 2.559,11 (dois mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e 

onze centavos). Decisão inicial ID 15275158, concedeu a tutela de 

urgência pretendia a fim de que a requerida se abstivesse de proceder o 

corte na energia da autora. Citada, a requerida apresentou contestação no 

ID 16764077. Impugnação conforme ID 17566521. Saneado o feito 

conforme ID 22159142, as partes foram oportunizadas a se manifestarem, 

tendo as partes pugnado pelo julgamento antecipado da lide . Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito ajuizada por Iraci Maria da 

Conceição em desfavor de Enegisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Inicialmente, registre-se que a questão, em se tratando de 

relação de consumo, está albergada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1º da Lei 

8078/90). Neste aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, 

dentre estes, destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos 

(inciso VIII, do artigo 6º, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos (inciso X, do artigo 6º, do CDC). Alega a parte autora 

que, é cliente da concessionária requerida pela Unidade Consumidora nº. 

6/415635-2, adimplente com todas as suas obrigações, tendo recebido 

fatura por suposta recuperação de consumo, no montante de R$ 2.559,11 

(dois mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), em 

decorrência de irregularidades encontradas no medidor, onde 

supostamente estaria provocando faturamento inferior ao correto. Ao 

caso, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL. O art. 129 

dispõe que: Artigo 129 - Na ocorrência de indício de procedimento 

irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para 

sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado 

a menor” “§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2° Uma cópia do TOI 

deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, 

no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3° Quando da recusa do 

consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 

(quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do 

recebimento. (...) §5º - Nos casos em que houver a necessidade de 

retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora 

deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da 

retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao 

consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por 

meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”. Da 

análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as 

exigências da referida Resolução, porque embora tenha sido elaborado 

laudo, não houve a realização de perícia, a fim de apurar a verdadeira 

causa da irregularidade (Item I e II da Resolução 414/2010). Dessa forma, 

não há prova inequívoca de ter sido a parte autora responsável pela falha. 

E mais, não se verifica que houve o acompanhamento ao autor na pericia 

realizada. Sobre o tema a jurisprudência é unanime: "AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO 

DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no 

medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, 

de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. A 

imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de 

interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do 

valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo 

com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus 

sucumbencial." (TJMT, Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). "RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - 

APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - 

COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. Prova técnica pericial, mesmo feita por perito 

oficial, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do 

consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia 

elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente 

do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da 

atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve 

violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, 

não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo 

suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do 

serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo 

observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar 

essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e 

expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos 

morais." (TJMT, Ap 115297/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, 

Publicado no DJE 22/07/2014) Não se pode olvidar, ainda, que o 

consumidor é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e 

dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a 

participação do consumidor para apuração de suposta fraude por ele 

praticada, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais. A 

respeito, colacionam-se os seguintes julgados: “A irregularidade no 

medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova 

produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob 

pena de sua ineficácia. A fatura extraordinária resultante de aferição 

unilateral é indevida, e a sua cobrança somada à informação ao 

consumidor de que o não pagamento ocasionará suspensão do serviço e 

negativação de seu nome geram dano moral passível de reparação. O 

quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e 

compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano.” 

(Ap 31717/2017 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta 

Câmara Cível – 24.4.2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS COM DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA 

– APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA AO DESVIO DE ENERGIA – 

RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE À MULTA COBRADA POR FRAUDE 

– SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO 

PROVIDO. O apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no 

medidor de energia elétrica a não ser quando a concessionária lograr 

comprovar que a adulteração do relógio de energia foi provocada pelo 

consumidor. Se não restou demonstrado que a fraude ou defeito do 

medidor é atribuível ao consumidor, é indevida a cobrança a titulo de 

diferença de consumo não faturado. A interrupção indevida no 

fornecimento de sua energia elétrica, que é serviço essencial para vida 

humana, basta para a caracterização do dano moral, sobretudo porque 

esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. (Ap 

84887/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) 

“Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de 

irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito 

decorreu de dano ou alteração, com rompimento do lacre de proteção, 

provocado pelo consumidor. No caso, o equipamento foi levado ao 

INMETRO que constatou que os lacres de proteção estavam intactos, 

motivo pelo qual não há como imputar-lhe o dever de pagar a diferença no 
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consumo de energia. [...].” (Ap 86796/2013 – Relatorª Desa. Clarice 

Claudino da Silva - Segunda Câmara Cível – 22.11.2013) Posto isso, a 

cobrança da multa em virtude do alegado “desvio de energia – 

recuperação de consumo” no valor de R$ 2.559,11 (Dois mil, quinhentos e 

cinquenta e nove reais e onze centavos), mostra-se indevida. Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

formulado na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito ajuizada por 

Iraci Maria da Conceição em desfavor de Enegisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, para declarar inexigível a fatura de suposta 

recuperação de consumo, no montante de R$ 2.559,11 (dois mil e 

quinhentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), objeto de 

discussão nos presentes autos. Condeno a requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do 

valor da causa, todavia, em razão da gratuidade concedida, torno sua 

execução suspensa. Transitado em julgado e nada requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e necessárias anotações. Deixo de atender a 

ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do 

art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014874-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON ROBERTO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014874-71.2017.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ailson Roberto Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 29/08/2016, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 7112655) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 7112493; 7112647; 7112655. Pelo despacho (ID – 

7303620), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação 

e intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. 

Conforme (ID – 10088520), foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID. 10246306), alega a requerida a preliminar da inclusão da seguradora 

no polo passivo, da falta de interesse de agir ante a ausência de 

requerimento administrativo e ausência de laudo do IML. Impugnação à 

contestação conforme id 12566827. Manifestações das partes, 

concordando com o conteúdo do laudo médico (ID – 12566927; 

17312574). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Ailson Roberto Almeida em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar da inclusão da seguradora no polo passivo, da 

falta de interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo e 

ausência de laudo do IML. Em relação a preliminar de inclusão do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista o docuemtno de id 7112647 e, que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a 

não elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, 

seja determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, 

produção de prova pericial por perito médico, a fim de complementar o 

laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, boletim de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação ID. 1008852, 

atestou que “o periciado apresenta incapacidade permanente intensa 

(75%) no ombro direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 
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equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/08/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Ailson Roberto Almeida em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do ombro direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (29/08/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038523-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038523-65.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por Diego de 

Oliveira Rodrigues em desfavor de Associação dos Camelôs do Shopping 

Popular. Sustenta que no dia 10 de agosto de 2017, dirigiu-se ao posto do 

SINE, situado no interior do Shopping Popular e quando já sentando em 

uma das cadeiras à espera de atendimento, foi abordado por um dos 

seguranças do shopping e por mais três policiais, apontado como suspeito 

de um furto de motocicleta ocorrido no estacionamento daquele local. O 

segurança afirmou que o requerente era o autor do crime, apesar de suas 

explicações, o que lhe causou muito constrangimento perante os 

presentes, tendo sido encaminhado a sala de administração do 

estabelecimento, onde haviam gravações das câmeras do local. Ao ver as 

imagens, os policiais constataram que não havia qualquer semelhança 

entre este e a pessoa filmada cometendo a situação delituosa, quando o 

policial informou ao segurança não ser possível a prisão do autor. Porém, 

nesse momento, sustenta que o segurança mudou sua versão e afirmou 

ser o autor o comparsa do crime cometido, e não o autor, pedindo para 

que fosse feito um reconhecimento por parte da vítima, o que ocorreu no 

local, frente aos presentes, quando a vítima negou a sua participação. 

Informa que após o ocorrido, sentiu-se humilhado e foi embora para sua 

casa. Diante dos fatos requer o julgamento procedente da ação para 

condenar a Requerida a indenizar os danos de ordem moral 

experimentados pela Requerente no montante de R$29.047,00 (vinte e 

nove mil e quarenta e sete reais). Deu à causa o valor de R$29.047,00 

(vinte e nove mil e quarenta e sete reais). Instruiu a inicial com 

documentos. Citados, os requeridos deixaram de apresentar contestação, 

razão pela qual na decisão ID 15633110 foi decretada a sua revelia e 

designada audiência de instrução que ocorreu conforme o termo ID 

18803638. Razões finais pelo autor conforme ID 19006372. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Diego de Oliveira Rodrigues propôs Ação de 

Reparação de Danos Morais em desfavor de Associação dos Camelôs do 

Shopping Popular, visando ser reparado por situação vexatória a que foi 

sujeitado nas dependências da requerida. Em juízo o autor afirmou que ".... 

foi na parte da tarde dar entrada no seguro desemprego, no SINE, na parte 

de cima, dentro do shopping popular. Que foi ele e sua esposa. Que sua 

esposa saiu e ficou sentado lá com a sua senha. Que próximo a 

chamarem sua senha vieram uns policiais com o segurança, e o policial 

veio até ele, e pediu para se retirar do Shopping. Ele falou “desce comigo e 

fica quieto”. Que ele lhe disse que havia acontecido um roubo de moto e 

que estava sendo acusado pois o segurança informou que ele tinha sido o 

autor do roubo da moto. Que negou e falou para olhar as câmeras. Que 

haviam três policiais. Dois ficaram com ele e um desceu para ver as 

imagens. Que os dois policias ficaram perguntando onde tinha colocado a 

moto, que continuava negando, que quando o terceiro policial chegou 

depois de ter olhado as câmeras, falou para ele ir embora. Que não 

mostraram a imagem para ele. Que depois viu na MidiaNews que eles 

soltaram uma matéria falando sobre o roubo da moto com as imagens. Que 

pediu um celular emprestado para ligar para sua esposa, pois estava sem 

credito e queria que ela confirmasse que foi ela quem deixou ele no lugar, 

para dar a entrada nos papeis do seguro desemprego. Um dos policiais 
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emprestou o seu celular e ela imediamente chegou lá, só que os policiais o 

chamaram novamente. A pessoa que era dona da moto fizeram um novo 

reconhecimento no lugar, e foi liberado novamente. As pessoas estavam 

ao redor ficaram perguntando o que estava acontecendo. Que o local 

onde foi feito foi do lado do estacionamento. O lugar circulava bastante 

gente. Que ficou questionando que se não houvesse câmera como seria 

feito, pois foi acusado injustamente. Tanto que sua esposa filmou tudo, o 

rapaz que lhe acusou, os policiais. O segurança que lhe acusou. E depois 

disso lhe mandaram embora, como se não houvesse nada. Nos jornais 

não saiu nada a seu respeito. Dois dias depois saiu no MidiaNews sobre o 

roubo da motocicleta..". A informante Iriantiana Nascimento Silva, esposa 

do requerente informou em juízo que, "...foi ela que levou o requerido de 

carro. Que parou no estacionamento, subiram, foram ao SINE, pegaram 

senha para atendimento e a moça falou que ia demorar um pouco, então 

desceu e ele ficou. Nessa que desceu, não lembra quanto tempo depois, 

um numero desconhecido lhe ligou, falando que estavam tentando prender 

por roubar uma moto, que desceram com ele. Que o SINE era em cima, que 

tinha bastante gente. Que foi encontra-lo. Que já pegou quase no final. 

Que estava no centro, voltou em cinco minutos e já entrou lá. Que os 

policiais estavam perto e tinha um segurança. Que ele estava muito 

nervoso. Que ele já estava na saída, do lado do policial. Que conversou ali 

na hora sobre o ocorrido. Que apenas tirou fotos e filmou quem era a 

pessoa. Que tinha varias pessoas ao redor olhando a situação. Que tinha 

uma movimentação enorme. Que os policiais mesmo recomendaram tirar 

foto, pois não podiam ter acusado o autor sem ter provas. Que o 

segurança do shopping só ficou olhando. Que outro dia conseguiu a 

imagem do ladrão, e a imagem mostra uma pessoa totalmente diferente, 

sem semelhança nenhuma com o autor...". Cinge-se a controvérsia posta 

em aferir se restaram comprovados os requisitos necessários à 

responsabilização civil, em especial o ato ilícito e o dano propriamente dito. 

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para a configuração do 

ilícito civil e do dever de reparar, necessária a presença concomitante de 

todos os pressupostos essenciais à responsabilização civil - o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade -, competindo ao autor comprovar de modo 

inequívoco o preenchimento de todos eles. Verifica-se no caso concreto 

que a imputação de crime de furto dirigida ao autor pelo requerido deu-se 

desprovida de comprovação, o que enseja o dever de indenizar, e ainda 

mais com o agravante de ter sido feita em publico, constrangendo-o na 

presença de populares que frequentam o Shopping Popular. O ato restou 

comprovado pela prova documental e testemunhal, que não houve 

contraposição, visto que o autor, apesar de citado, quedou-se inerte e não 

apresentou resposta. No tocante à configuração do dano moral, cumpre 

observar que, segundo Sérgio Cavalieri Filho, o "dano moral, à luz da 

Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade humana" e 

explica: "(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, 

dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" (in 

Programa de Responsabilidade Civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 

93). Assim, constitui dano moral o prejuízo decorrente da "agressão à 

dignidade humana", que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na 

intimidade da pessoa, e se diferencia daquelas situações que causam 

meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque 

são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, 

incapazes de gerar dano passível de ressarcimento. De fato, para que 

haja a compensação, a título de dano moral, o ato considerado como ilícito 

deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo 

tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o 

psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, 

servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida. No 

caso dos autos, entendo que a honra e a dignidade do requerente - 

acusado indevidamente do roubo de uma motocicleta - foram atingidas, 

repercutindo negativamente em sua esfera íntima, acarretando danos 

morais passíveis de serem indenizados. Nesse sentido, confiram-se: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALSA IMPUTAÇÃO DE 

CRIME - ILICITUDE DA CONDUTA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - 

QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O dever de 

indenizar tem como pressuposto a ilicitude da conduta, o resultado danoso 

e o nexo de causalidade entre eles. - A imputação da prática de crime 

furto à parte autora, desprovida de qualquer fundamento, atenta contra 

direito da personalidade, mais especificamente contra a integridade moral. 

- A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, 

devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório. 

(TJMG, Apelação Cível nº 1.0145.14.056419-9/001, Relator Des. 

Vasconcelos Lins, 18ª Câmara Cível, julgamento em 05/12/2017, 

publicação da sumula em 07/12/2017). APELAÇÃO CÍVEL - CALÚNIA - 

IMPUTAR FATO CRIMINOSO - AFRONTA À DIGNIDADE - DANOS MORAIS - 

VALOR - FIXAÇÃO - PARÂMETROS. 1. Imputar fato criminoso à pessoa 

acarreta ao ofendido danos morais, por ser afrontoso à sua dignidade, 

ensejando a sua reparação, a teor do disposto nos artigos 186 e 927 do 

Código Civil. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a 

gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição 

sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que 

originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao 

ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu 

enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para 

evitar que provoque novo e igual atentado. (TJMG, Apelação Cível nº 

1.0024.14.121797-6/001, Relator Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, 

julgamento em 26/01/2017, publicação da sumula em 03/02/2017) 

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- 

CÁLUNIA/ INJURIA/ DIFAMAÇÃO- CONDUTA ILÍCITA- COMPROVAÇÃO- 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - REDUÇÃO- INCABÍVEL- A indenização por ato 

ilícito exige a prova inequívoca da autoria, do dano, da culpa e do nexo de 

causalidade entre o dano e a culpa, presentes tais elementos 

configuradores da responsabilidade civil, há o dever de indenizar.- Na 

indenização por calúnia, difamação e injuria, o dano moral decorre do ilícito 

civil caracterizado pelo dolo, ânimo de ofender a honra da pessoa. 

Comprovada a ofensa à honra da parte autora, procedente é o pedido de 

indenização por danos morais. - Não há falar em redução da indenização 

fixada a título de danos morais se foi arbitrada de forma razoável e 

equânime, observada a finalidade pedagógica e compensatória do instituto 

do dano moral, evitando-se futuras erronias nesse sentido e o 

enriquecimento ilícito de uma das partes. (TJMG, Apelação Cível nº 

1.0024.13.118058-0/001, Relator Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, 

julgamento em 27/10/2016, publicação da sumula em 08/11/2016) No 

tocante ao quantum da indenização, cumpre observar que a reparação do 

dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição 

valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do 

julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do 

caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de 

modo que o valor não seja tão elevado, que se constitua em fonte de 

enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não 

atender ao seu caráter punitivo-pedagógico. A propósito, confira-se lição 

do mestre Sérgio Cavalieri Filho: Creio que na fixação do "quantum 

debeatur" da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano 

moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser 

fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para 

reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer 

quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo 

dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do 

razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo 

que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa 

proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve 

arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (Programa de 

Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 81-82) Também 

nesse sentido a jurisprudência: Não há critérios determinados e fixos para 

a quantificação do dano moral. Recomendável que o arbitramento seja 

feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto. 

(RSTJ 140/371) Critérios de quantificação da indenização que devem 

atender a determinados balizamentos, que obedeçam ao padrão social e 

cultural do ofendido, à extensão da lesão do seu direito, ao grau de 
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intensidade do sofrimento enfrentado, às condições pessoais do devedor, 

ao grau de suportabilidade do encargo pelo último, sem descurar do 

caráter reparatório, sempre com a preponderância do bom senso e da 

razoabilidade do encargo. (Ajuris 76/608) Na fixação da indenização por 

danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com 

moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico 

dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida. (RSTJ 112/216 e 

STJ-RF 355/201) A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a 

coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a 

vítima. (STJ-3ª T., REsp 831.584-AgRg-EDcl, Min. Gomes de Barros, j. 

24.8.06, DJU 11.9.06). (in Código Civil e legislação civil em vigor/Theotonio 

Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli - 30. ed. - 

São Paulo: Saraiva, 2011, p. 109) No caso sub judice, entendo que o valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se consentâneo com os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente considerando que a 

imputação de fato criminoso se deu de forma pública, bem como a 

capacidade econômica e financeira das partes, pelo que a indenização 

devida a título de danos morais mostra-se suficiente e condizente com as 

peculiaridades do caso para reparação da dor moral sofrida pelo autor, 

sendo também adequada para atender ao caráter punitivo-pedagógico da 

condenação. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada 

por Diego de Oliveira Rodrigues em desfavor de Associação dos Camelôs 

do Shopping Popular para: a) Condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ). b) Condenar o requerido, pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifestem as partes no 

interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003119-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIL GONCALO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DE LOURDES POMPEO DE BARROS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003119-79.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Osmil Gonçalo de Arruda em 

desfavor de Ana Lourdes Pompeo de Barros, buscando o pagamento da 

importância de R$ 12.217,67 (doze mil duzentos e dezessete reais e 

sessenta e sete centavos), relativo aos cheques nº. 000237, 000238 e 

000239, emitidos em Março de 2018. Citado, a requerida apresentou 

Embargos conforme ID 20749846. Impugnação aos Embargos no ID 

20848385 Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Osmil Gonçalo de Arruda em 

desfavor de Ana Lourdes Pompeo de Barros. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, visto que, No caso, não há necessidade de produção 

de prova testemunhal ou depoimento das partes, pois os documentos 

trazidos aos autos são suficientes para elucidar o débito existente. A 

propósito: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – 

TÍTULOS DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA - CHEQUE – INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INOCORRÊNCIA – RASURA NA CÁRTULA – IRRELEVÂNCIA – MERO VÍCIO 

- PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que 

o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o 

valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de 

Processo Civil de 2015. 2. Não há qualquer necessidade de produção de 

prova testemunhal, posto que as cártulas de cheque trazidas aos autos 

são elementos mais do que suficientes para demonstrar o débito dos 

apelantes junto ao apelado. 3. A rasura no documento, não lhe tira a 

validade para instruir ação monitória, desde que não comprometido seu 

conteúdo formal.” (TJ/MT. Ap 180057/2016, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2017) É cediço que o cheque é título de crédito 

revestido de autonomia, que uma vez posto em circulação se desvincula 

do ato ou negócio jurídico que lhe deu causa. Assim, aquele que se 

apresenta como credor da cártula tem direito de receber a quantia nela 

inserta, ficando impossibilitada a oposição de exceções pessoais em face 

de terceiro que se encontra com o título, salvo a demonstração de má-fé. 

Como o cheque se constitui em documento autônomo representativo do 

crédito, está abstraído do negócio subjacente causal. Com o que, ele, por 

si só, serve para embasar pretensão executória, cabendo ao devedor 

fazer prova da sua invalidade, caso exista alguma razão para 

descaracterizá-lo. Diante da literalidade e autonomia do título em questão, 

o portador nada tem que provar a respeito de sua origem, cujo ônus 

pertence ao devedor, por meio de prova robusta, cabal e convincente, que 

o título não tem causa ou que sua causa é ilegítima, porquanto, na dúvida, 

prevalece a presunção legal de legitimidade do título cambiário. Sendo o 

título de crédito formalmente perfeito, cabe ao devedor que suscita 

exceção pessoal o ônus de provar que ela é legítima, devendo fazê-lo por 

meio de prova irrefutável, cabal e convincente, o que não foi realizado 

pela requerida. O art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

requerido apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, in verbis: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor,quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor.” Logo, caberia à requerida demonstrar de 

forma cabal a existência de vícios aptos a nulificar o título executivo, 

porém, assim não procedeu. Posto isso, REJEITO os embargos e JULGO 

PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA proposta por Osmil Gonçalo de Arruda 

em desfavor de Ana Lourdes Pompeo de Barros e convertendo o 

mandado inicial em mandado executivo no valor nominal de R$ 12.217,67 

(doze mil duzentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), nos 

termos do art. 700, e 701, § 8º do CPC, que deverá ser corrigido pelo 

índice INPC/IBGE a partir do vencimento e acrescido de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a contar da respectiva apresentação dos 

títulos para pagamento. Após o trânsito em julgado, intime-se o autor a 

dizer se tem interesse no cumprimento sentença na forma prevista na Lei. 

Nada requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011195-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO LANDOLFI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REU)

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011195-63.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Reclamação de Indenização por Danos Morais c/c Declaratória 

de Inexistência de Débito ajuizada por Carlos Augusto Landolfe em 

desfavor de Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 

S/A e Banco Santander do Brasil S/A. Sustenta a parte autora que no 

início do mês de outubro de 2014, quando na época se encontrava de 
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férias, ao tentar emitir a passagens aéreas via cartão de crédito para 

realizar uma viajem junto com sua filha, não obteve êxito, vez que ocorreu 

a recusa de seu cartão. Informa que em consulta no Banco, foi informado 

que o cartão estava bloqueado pois haviam 09 (nove) inscrições impostas 

pela Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A em 

valores exorbitantes, não praticados pelo consumidor, totalizando a 

quantia absurda de R$ 121.023,99 (cento e vinte um mil e vinte e três reais 

e noventa e nove centavos), sendo 17/03/2014 a data de vencimento de 

todas as inscrições. Informa que, ajuizou ação perante o Juizado Especial, 

onde o processo, em Recurso Especial, foi extinto vez que o valor da 

causa, levando em consideração o valor da negativação de R$121.023,99, 

superou o teto de 40 salários mínimos dos juizados especiais. Requer a 

procedência da demanda, sendo declarar por sentença, a inexistência de 

todos os débitos registrados em nome da parte Requerente junto à parte 

Requerida, em especial a cobrança no valor total de R$121.023,99 (cento 

e vinte um mil e vinte e três reais e noventa e nove centavos), excluindo 

definitivamente seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco) mil reais, a titulo de indenização por dano moral. Despacho Inicial 

conforme ID 6124079, determinou a citação dos requeridos. Citados, os 

requeridos apresentaram Contestação e documentos conforme ID 

9419462, suscitando a ilegitimidade passiva da Renova Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, impugnando a Justiça Gratuita 

concedida. Impugnação à Contestação conforme ID 10507261. O feito foi 

saneado conforme ID 15416976. Intimadas para se manifestarem acerca 

da necessidade de produção de provas. A requerida pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID 18629843). Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Reclamação de Indenização por Danos Morais c/c Declaratória de 

Inexistência de Débito ajuizada por Carlos Augusto Landolfe em desfavor 

de Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A e 

Banco Santander do Brasil S/A. sob a alegação de que as requeridas 

procedem o desconto das parcelas de empréstimo contratado mediante 

fraude, ocasionando dano material e moral que merece ser ressarcido. 

Primeiramente, No que tange a impugnação à Justiça Gratuita, a Lei nº 

1.060/50 considera necessitado, para fins legais, aquele cuja situação 

econômica não lhe permite pagar as custas do processo, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. De acordo com a referida lei, para a parte 

gozar dos benefícios da assistência judiciária basta afirmar na própria 

petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, transferindo para a parte 

contrária a incumbência de provar a suficiência de recurso do requerente. 

No caso dos autos, o requerido não logrou êxito em rebater os 

documentos constantes nos autos, se restringindo em afirmar que haveria 

indícios da capacidade financeira do autor ao pagamento de custas, por 

ser este cliente VanGogh, todavia, não juntou qualquer prova, o que não 

demonstra a capacidade financeira do mesmo. Ao contrário, a Declaração 

de Imposto de Renda do autor respalda ainda mais o seu direito. Por estes 

fundamentos, REJEITO a impugnação. A relação existente entre as partes 

é de consumo, logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da 

prova, já deferida, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Da análise dos 

autos, constata-se que a empresa RENOVA Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros, vinculada ao Banco Santander, procedeu várias 

anotações no nome do autor, conforme extrato acostado à inicial (fls. 02 - 

ID 6045955). Embora os requeridos afirmem que a parte autora firmou o 

contrato que deu origem ao débito, ou seja, não conseguiu comprovar a 

existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, 

conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC. Imperioso ressaltar que existe 

entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no 

conceito de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual 

“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de 

fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. 

Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das 

normas constantes no Código Consumerista. Sendo a relação 

estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da 

Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da 

mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma 

legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do serviço se apresente 

defeituosa. Isto posto, inconteste a falha na prestação do serviço pelo 

requerido decorrente de anotação injusta no rol dos maus pagadores uma 

vez que não usufruiu do serviço cobrado. Portanto, no caso em comento, 

todos os requisitos necessários para o cabimento da indenização estão 

presentes. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CONFIGURADOS - QUANTUM - 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Oportunizado as partes a especificação 

da produção de provas, o requerido quedando-se silente, não há o que se 

falar em cerceamento de defesa sobretudo quando as provas elencadas 

nos autos dão conta da desnecessidade de provas outras para 

esclarecer totalmente a demanda. 2-Não se desincumbindo a apelante do 

ônus probatório acerca da licitude da inclusão do nome da apelada nos 

cadastros de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é 

medida que se impõe. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais. O 

protesto é causa de diminuição do conceito da pessoa jurídica e, neste 

contexto, seu direito material foi violado pelo ato ilícito, sujeito, desta forma, 

a tarifação necessária. 3- A fixação do valor da indenização por dano 

moral deve se atentar aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não devendo a condenação ser aquém, de forma que 

não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, 

que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem a recebe. 

Se o magistrado de piso observou estes requisitos, de rigor é a 

manutenção do valor. (TJMT, Ap 180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016) (grifei) Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Reclamação de Indenização por Danos Morais c/c Declaratória de 

Inexistência de Débito ajuizada por Carlos Augusto Landolfe em desfavor 

de Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A e 

Banco Santander do Brasil S/A. para: a) Declarar a inexistência do debito 

ora debatido, determinando a baixa na restrição no nome do requerente b) 

Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) reais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). c) 

Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifestem as partes no 

interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015208-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015208-42.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento proposta por Sul América 

Companhia Nacional de Seguros em face de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Sustenta que garante aos seus segurados 

danos elétricos nos termos e limites da apólice de seguro contratada. 

Informa que em 1/04/2016, foi comunicada pela segurada CINTIA CRISTINA 

DA SILVA da ocorrência de queda brusca de energia que culminou na 

queima de diversos bens da segurada da autora, tornando-os impróprio 

para uso e necessários de extensos reparos e substituições. Ao final 

requer a procedência da ação e a condenação da requerida ao 

pagamento de R$ 1.060,00 (mil e sessenta reais), acrescidos de juros e 

correção monetária a partir do efetivo pagamento. Protesta pela produção 

de provas em direito admitidas. Citada a requerida ofertou a contestação 

ID 8837751, alegando inexistência de nexo de causalidade entre os danos 

apontados na inicial e o sinistro ocorrido. Pede a improcedência da ação. 

Impugnação à contestação conforme ID 15273018. O feito foi saneado 

conforme ID 20288472, tendo as partes pugnado pelo julgamento 

antecipado da lide (ID 20521558 e 20669669). Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de ação de cobrança 

intentada por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, cuja pretensão é a 

condenação da concessionária ao pagamento do importe de R$ 1.060,00 

(mil e sessenta reais), a título de ressarcimento de indenização paga ao 

segurado em decorrência de oscilações de energia elétrica por descargas 

atmosféricas. O deslinde da lide não carece de dilação probatória. Assim, 

observando aos princípios da brevidade e economia processual, passo a 

julgar antecipadamente a presente lide. Alega a requerente que formalizou 

contrato de seguro com CINTIA CRISTINA DA SILVA houve oscilações de 

energia na rede fornecida pela requerida, o que ocasionou na danificação 

de aparelhos elétricos do segurado. Com efeito, restaram comprovados 

nos autos os danos foram decorrentes quedas bruscas de energia 

elétrica e retorno de alta voltagem, conforme se vê da prova documental, 

regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos, acostada 

a inicial. A seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e 

interesse de agir para a ação regressiva fundada em contrato de seguro 

com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se 

nos direitos daquele. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de 

direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem 

as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, 

porquanto subordinada ao art. 37, §6º da Constituição Federal e 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. A concessionária sustenta, contudo, 

que não há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o 

sinistro ocorrido, alegando ocorrência de força maior. No entanto, a 

concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se 

em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º 

da CF. Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de 

demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente 

prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Assim, comprovado os danos e o nexo causal, a 

concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao 

segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de cobrança CONTRA EMPRESA 

FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. oscilação da tensão da rede 

elétrica. relação de consumo. responsabilidade objetiva. danos sofridos 

demonstrados. dever de indenizar configurado. sentença mantida - 

recurso desprovido. A apelante, na qualidade de concessionária de 

serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de 

descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, 

danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O 

direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos 

direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, 

encontra guarida no art. 786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. 

DESCARGA ELÉTRICA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. 

PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida 

não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou 

defeito nas instalações internas do imóvel do autor, de onde decorre a 

responsabilidade da concessionária pelos danos constatados, pois na 

hipótese a sua responsabilidade é objetiva.” (TJSP – Apelação nº 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação 

Regressiva de Indenização proposta por Sul América Companhia Nacional 

de Seguros contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e 

condeno a requerida ao pagamento de R$ 1.060,00 (mil e sessenta reais), 

a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso . Condeno, 

ainda, a requerida ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste a autora 

o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1036281-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036281-36.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por Rosemeire 

de Oliveira em desfavor de Itaucard S/A. Sustenta a autora que não 

possuiu débitos junto a requerida, porem consta um apontamento no valor 

de R$ 318.11 (trezentos e dezoito reais e onze centavos), no cadastro de 

inadimplentes, Serasa, levada a efeito em 14/10/2017. A Parte Autora 

tentou contato com a requerida para solução administrativa, porém sem 

sucesso. Diante disso requer o julgamento procedente da ação a fim de 

que seja declarada a inexigibilidade do débito, além de danos morais em 60 

salários mínimos. Deu à causa o valor de R$ 56.538,20 (cinqüenta e seis 

mil duzentos e quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos). Instruiu a 

inicial com documentos comprobatórios. Decisão inicial conforme ID 

11117739, ocasião em que fora deferida a antecipação da tutela de 

urgência para expedição de ofício para que o banco de dados do SERASA 

e congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, excluísse o nome da autora de 

seu banco de dados. A requerida apresentou contestação conforme ID 

1263899, acompanhada de documentos. Impugnação conforme ID 

13001919. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por Rosemeire 

de Oliveira em desfavor de Itaucard S/A, visando a declaração de 

inexistência do débito; bem como a condenação do requerido em danos 

morais, e custas e honorário processuais. Constata-se que parte 

requerida cobra da parte autora a importância de R$ 318,11 que 

desconhece. A parte autora não reconhece a dívida em questão. Ao 

ofertar sua contestação a requerida afirmou que “adotou as providências 

necessárias para minimizar o problema, bem como buscou pôr fim ao 

conflito, cancelando o cartão, liquidando o débito e excluindo o 

apontamento cadastral, assim que tomou ciência do problema. Nota-se que 

a regularização do débito contestado pela autora foi realizada em 

08/02/2018”. Embora os requeridos afirmem que o débito é licito, não 

conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC, 

visto que assumem que após o ajuizamento da ação e a concessão da 
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liminar, o débito que deu origem a anotação e contestado pela autora foi 

liquidado pela requerida. Imperioso ressaltar que existe entre as partes 

típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de 

consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos 

termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, 

torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas 

constantes no Código Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre 

as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e 

objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide 

à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in 

casu, o requerido, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa. 

No tocante aos danos morais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu 

artigo 14, caput, disciplina que o fornecedor de serviços responderá, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços. Esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, 

somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em 

lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e 

trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o 

simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano 

não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a 

existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte. No 

caso, por ser cobrado de valor por divida inexistente, é devido o 

pagamento de danos morais. Reconhece-se a grande dificuldade de 

estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Reparação de Danos Morais ajuizada por Rosemeire de Oliveira em 

desfavor de Itaucard S/A para: a) Declarar inexistente a divida objeto de 

discussão nos autos. b) condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ); c) Condenar o requerido pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifestem as 

partes no interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038401-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ALBUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038401-52.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Alessandra Albues em desfavor de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A. Sustenta que possui um imóvel 

registrado sob a unidade consumidora 6/732758-8, sendo usuária dos 

serviços fornecidos pela requerida e possui média de consumo de R$ 

76,14. No mês de Setembro de 2017, a requerida cobrou valores acima da 

média, chegando ao valor de R$ 735,26 (setecentos e trinta e cinco reais 

e vinte e seis centavos).. Relata que a cobrança é indevida, visto que a 

inspeção realizada, não houve aumento no consumo de energia elétrica da 

matrícula. Diante disso requer a condenação da requerida para declarar 

inexigível a fatura de suposta recuperação de consumo, referente ao mês 

de Setembro de 2017, condenando, ainda, o requerido ao pagamento de 

danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) além de custas processuais 

e honorários advocatícios. Deu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Decisão inicial ID 11307546. Na manifestação ID 12131867, a autora 

informou que foi negativada pelo requerido, requerendo a concessão da 

medida tutela de urgência para que a requerida, retire o seu nome 

imediatamente do cadastro de inadimplente Serasa. Citada, a requerida 

apresentou contestação no ID 12668013. Impugnação conforme ID 

12877742. Saneado o feito conforme ID 15067623, as partes foram 

oportunizadas a se manifestarem, tendo as partes pugnado pelo 

julgamento antecipado da lide . Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Alessandra Albues em 

desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. 

Inicialmente, registre-se que a questão, em se tratando de relação de 

consumo, está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito 

de ordem pública e interesse social (artigo 1º da Lei 8078/90). Neste 

aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, dentre estes, 

destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do 

artigo 6º, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos serviços 

públicos (inciso X, do artigo 6º, do CDC). Alega a parte autora que, é 

cliente da concessionária requerida pela Unidade Consumidora nº. 

6/732758-8, adimplente com todas as suas obrigações, tendo recebido 

fatura em Setembro de 2017 por suposta recuperação de consumo, no 

montante de R$ 735,26 (setecentos e trinta e cinco reais e vinte e seis 

centavos), em decorrência de que fora informado valores inferiores ao 

consumo real, visto que se trata de área rural. Ao caso, o cálculo de 

recuperação de consumo deve ser realizado com base nos artigos 113 e 

115, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, in verbis: Art. 113. A 

distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores 

incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja 

previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: I – 

faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a 

cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos 

últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo 

vigente; e II – faturamento a maior: providenciar a devolução ao 

consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, 

das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos 

de faturamento imediatamente anteriores à constatação. (...) Art. 115. 

Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de 

medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de 

consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa 

excedentes com base nos seguintes critérios: I – aplicar o fator de 

correção, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório, do 

erro de medição; II – na impossibilidade de determinar os montantes 

faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas 

dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de 

medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o 

disposto no § 1o do art. 89; ou III – no caso de inviabilidade de ambos os 

critérios, utilizar o faturamento imediatamente posterior à regularização da 

medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade, conforme 

disposto no art. 98. § 1º O período de duração, para fins de cobrança ou 

devolução, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do 

histórico dos consumos de energia elétrica e demandas de potência. § 2o 

Os prazos máximos para fins de cobrança ou devolução devem observar 

o disposto no art. 113. Ocorre que, de acordo com o art. 71, § 4º, da 

Resolução nº 456/2000 da ANEEL, tratando-se de unidade consumidora 

caracterizada como rural, sazonal ou localizada em área de veraneio ou 
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turismo, serão aplicados os procedimentos estabelecidos nos art. 57, § 3º, 

daquela Resolução, o qual refere que a concessionária deverá calcular o 

faturamento com base em período anterior de características equivalentes. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. HORÁRIO DE PONTA. A recuperação 

de consumo de unidade consumidora rural deverá ser efetuada de acordo 

com o art. 71, § 4º, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL, que remete para 

o art. 57, § 3º da mesma Resolução, definindo como base de cálculo o 

período anterior de características equivalente. RECURSO DA AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70059042911, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 28/09/2017) Da análise do 

conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as exigências 

da referida Resolução, tendo sido cobrado valor desproporcional em uma 

só fatura, não usando por base o período anterior de características 

equivalentes. Não se pode olvidar, ainda, que o consumidor é parte 

hipossuficiente em relação à concessionária, e dispondo esta de recursos 

técnicos necessários à comprovação de suas assertivas e, em 

procedendo fases do processo administrativo sem a participação do 

consumidor para apuração de recuperação de energia, resta 

caracterizada a violação dos direitos constitucionais. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

ZONA RURAL. LAVOURA DE ARROZ. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

FICTO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. TRATANDO-SE DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MODO SAZONAL, A 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVERIA TER POR BASE O MESMO 

PERÍODO DO ANO ANTERIOR À CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. DE ACORDO COM O LAUDO TÉCNICO 

APRESENTADO PELA RÉ, O PERIODO DE IRREGULARIDADE OCORREU DE 

20/02/2016 À 20/03/2016, PORTANTO A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

DEVERIA OCORRER COM BASE NO PERÍODO DE 20/02/2015 À 

20/03/2015. DOCUMENTOS QUE NÃO PERMITEM A REALIZAÇÃO DO 

CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA DE 

OFÍCIO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JEC. RECURSO 

PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71006537187, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

17/08/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006537187 RS, Relator: Glaucia 

Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/08/2017, Quarta Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/08/2017) Posto isso, 

a cobrança da multa em virtude do alegado “recuperação de consumo” no 

valor de R$ 735,26 (setecentos e trinta e cinco reais e vinte e seis 

centavos), mostra-se indevida. Quanto aos danos morais, observa-se 

que, apesar de não ter sido procedido o corte do fornecimento da energia, 

o nome do autor foi incluído no cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA, o que configura claramente ato ilícito e abusivo perpetrado 

pela requerida, de forma que procede a pretensão de recebimento de 

indenização a título de danos morais. Nesse sentido é o entendimento da 

jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DIFERENÇA DE CONSUMO - REVISÃO 

DO FATURAMENTO - COBRANÇA - CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA - DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - [...] - ALEGAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA 

PELO INMETRO - VALIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO OU 

FRAUDE DO RELÓGIO PELO USUÁRIO - AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA - 

COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]. A 

perícia de medidores de energia elétrica realizada pelo Inmetro, órgão 

independente e que possui atribuição para tanto, com credibilidade e 

idoneidade para elaborar laudos de verificação metrológica, se reveste de 

validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório 

administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pelo consumidor. Não constatado que tenha este dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no 

fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo 

não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de 

interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato 

ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo arbitramento deve 

respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - Ap, 

118092/2012, Desa. MarilsenAndrade Addario, Segunda Câmara Cível, j. 

em 19/06/2013, DJE 12/07/2013) APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. EMISSÃO DE 

FATURA EM VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CORTE 

REALIZADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU NESTA 

PARTE IMPROVIDO. Em razão de tudo o que consta dos autos ficou 

evidente que o procedimento adotado pelo réu e seus prepostos causou à 

autora grave constrangimento, pois o serviço não foi prestado a contento, 

o que gerou fatura em valor quase que o dobro do devido, impossibilitando 

a quitação da fatura e provocando corte no fornecimento do bem 

essencial à vida humana. Presente, portanto, o injusto sofrimento imposto 

pelo réu à promovente, configurando o dano moral, fazendo possível e 

necessária sua indenização. (...) (TJ-SP - APL: 00114607220108260506 

SP 0011460-72.2010.8.26.0506, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 18/06/2013, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: Fl. 9 de 11 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 

5655/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

19/06/2013) Acerca do quantum indenizatório, por não haver no 

ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do 

valor devido, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional 

o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de 

alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao 

correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem imputar valores 

abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem 

enriquecimento sem causa. Com base na observância desses fatores, 

entendo como justo o arbitramento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), pois o conjunto probatório demonstra cabalmente a existência de 

conduta negligente da requerida e, que não agiu com cautela na cobrança 

do débito controvertido e deu ensejo a negativação indevida. Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Alessandra Albues em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A, a fim de: a) declarar inexigível a fatura referente ao mês de 

setembro de 2017. b) Confirmar o refaturamento da conta de setembro de 

2017 para que passe a constar a média dos seis meses anteriores. c) 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ). d) condenar, ainda, a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 85 do CPC. e) Determino a baixa imediata dos 

apontamentos feitos em nome do autor, referente ao débito ora em 

discussão Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário 

da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005975-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

RENAN FERREIRA BORBA OAB - MS20465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJAIME KESTRING (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005975-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Widal & Marchioretto Ltda. em 
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desfavor de Edejaime Kestring, buscando o recebimento de R$ 7.673,84 

(sete mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), 

referente a notas fiscais emitidas. Pela decisão ID 13855535, foi 

concedida a tutela de urgência e realizado BACEN-JUD, conforme 

documento ID 14441385, que se mostrou infrutífera. Devidamente citado 

(ID 20723194) o requerido quedou-se inerte e deixou de apresentar O 

autor apresentou cálculos atualizados conforme ID 19901133. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação monitória ajuizada Widal 

& Marchioretto Ltda. em desfavor de Edejaime Kestring, baseada em prova 

escrita sem eficácia de título executivo (duplicatas). O deslinde da lide não 

carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide. Conforme dispõe o art. 700 do CPC, para o ajuizamento da 

ação monitória deve haver prova escrita, sem força executiva, a partir da 

qual pretenda o autor receber soma em dinheiro, entrega de coisa fungível 

ou de bem móvel. Se não embargada ou rejeitados os embargos, 

constitui-se título executivo judicial, conforme dispõe o art. 702, § 8º do 

CPC. No presente caso, o autor busca a satisfação do crédito 

representado pelo título executivo (duplicatas), no valor de R$10.763,24 

(dez mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos). 

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, o requerido 

não pagou e nem ofereceu embargos. Assim sendo, decreto a revelia de 

Edejaime Kestring e JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA, 

ajuizada por Widal & Marchioretto Ltda. e CONVERTO o mandado inicial em 

mandado executivo (art. 702, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

intime-se o autor a dizer se tem interesse na execução da sentença. P. R. 

I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020291-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020291-68.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Ildo 

Nunes de Oliveira desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energisa S/A. Sustenta a parte autora que no mês 02/2018, foi gerada a 

conta com vencimento para o dia 18/02/2018, com valor de R$ 102,93 

(cento e dois reais e noventa e três centavos), de modo que o Autor 

realizou o pagamento antecipado no dia 06.02.2018, todavia, no dia 

21/02/2018, deparou-se com o conte indevido de sua energia elétrica. 

Alega que entrou em contato com o atendimento da requerida que 

reconheceu o erro ao suspender a energia elétrica do autor, passando-o 

por inúmeros constrangimentos com vizinhos, já que teve que se valer 

deles para que seus alimentos não perecessem e tivesse através de 

extensão luz para entrar e sair de sua residência. Requer ao final a 

procedência do pedido condenando a requerida ao pagamento de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Pugnou pela concessão da justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova. Deu a causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais). Despacho inicial ID 14243518, foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita, determinada a citação da requerida, e deferida a inversão do 

ônus da prova. Citada, a requerida apresentou Contestação ID 1555288, 

requerendo a improcedência da pretensão inicial. Impugnação à 

contestação ID 16982660. O feito fora saneado conforme ID 22168999. 

Intimadas para se manifestarem acerca da necessidade de produção de 

provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 

22316996 e 22707064). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Ildo Nunes de Oliveira desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energisa S/A. Sustenta o autor que, mesmo estando com 

as contas em dia, teve o fornecimento de energia elétrica cortado pela 

requerida devido a um erro, passando, assim, por inúmeros 

constrangimentos. O requerido, por sua vez, alegou que a equipe de 

plantão que tendeu a ocorrência na unidade consumidora da parte autora 

encontrou a energia elétrica do local desligada, não havendo nenhum 

problema de distribuição externa, e sim na rede interna de 

responsabilidade do consumidor. Ora, é sabido que a distribuição do ônus 

da prova é feita segundo os ditames do art. 373 do CPC, que assim 

dispõe: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor." A respeito dessa 

distribuição, leciona Cândido Rangel Dinamarco: "O princípio do interesse é 

que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 

do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos 

constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova 

daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu 

não obterá sucesso." (in Instituições de Direito Processual Civil; v. III. 2ª 

ed.: Ed. Melhoramentos; São Paulo; 2002; p. 73). In casu observa-se que o 

autor comprovou a existência no corte do fornecimento de energia. Nesse 

contexto, não restando comprovada a inadimplência do autor, existência 

de fraude ou qualquer outro ato que a isentasse de responsabilidade, 

ônus que incumbe à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, não há 

como considerar lícito o corte. Constatada a inexistência de motivos 

autorizadores, o corte por ela efetuado no fornecimento de energia, bem 

essencial à vida, configura claramente ato ilícito e abusivo, de forma que 

procede a pretensão de recebimento de indenização a título de danos 

morais. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - DIFERENÇA DE CONSUMO - REVISÃO DO FATURAMENTO - 

COBRANÇA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANOS MORAIS 

- IMPROCEDÊNCIA - [...] - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - 

LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PELO INMETRO - VALIDADE - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO OU FRAUDE DO RELÓGIO PELO 

USUÁRIO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO RECONHECIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. [...]. A perícia de medidores de energia elétrica 

realizada pelo Inmetro, órgão independente e que possui atribuição para 

tanto, com credibilidade e idoneidade para elaborar laudos de verificação 

metrológica, se reveste de validade e não constitui prova unilateral a exigir 

contraditório administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica 

comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de 

energia elétrica pelo consumidor. Não constatado que tenha este dado 

causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de 

faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus 

de reparação e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte 

no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de 

consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da 

unidade consumidora. A cobrança indevida de diferença de consumo, 

seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, 

constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo 

arbitramento deve respeitar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap, 118092/2012, Desa. MarilsenAndrade 

Addario, Segunda Câmara Cível, j. em 19/06/2013, DJE 12/07/2013) 

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

COLETA DE ESGOTO. EMISSÃO DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CORTE REALIZADO. DANO MORAL. 

OCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU NESTA PARTE IMPROVIDO. Em razão de 

tudo o que consta dos autos ficou evidente que o procedimento adotado 

pelo réu e seus prepostos causou à autora grave constrangimento, pois o 

serviço não foi prestado a contento, o que gerou fatura em valor quase 

que o dobro do devido, impossibilitando a quitação da fatura e provocando 

corte no fornecimento do bem essencial à vida humana. Presente, 

portanto, o injusto sofrimento imposto pelo réu à promovente, configurando 

o dano moral, fazendo possível e necessária sua indenização. (...) (TJ-SP 

- APL: 00114607220108260506 SP 0011460-72.2010.8.26.0506, Relator: 

Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 18/06/2013, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: Fl. 9 de 11 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

APELAÇÃO Nº 5655/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 19/06/2013) Acerca do quantum indenizatório, por não 

haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição 
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objetiva do valor devido, sagrou-se no âmbito da doutrina e da 

jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório 

deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar 

satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem 

imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou 

representem enriquecimento sem causa. Com base na observância 

desses fatores, entendo como justo o arbitramento no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), pois o conjunto probatório demonstra cabalmente 

a existência de conduta negligente da requerida e, que não agiu com 

cautela necessária e deu ensejo ao corte no fornecimento de serviço 

essencial. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Ildo Nunes de Oliveira desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energisa S/A a fim de condenar a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso 

(Súmula 54/STJ). Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026986-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA GOMES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026986-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Elis Regina Gomes Teixeira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte 29/04/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 9680762) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 9680739; 9680749; 9680762; 9680779; 9680790. Pelo 

despacho (ID – 9835170), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID – 10941190) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 10831145), alega à requerida, 

preliminarmente, a inépcia da inicial pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 11315161), reiterando os termos da exordial e 

concordando com o laudo pericial acostado. Pelo despacho (ID – 

15630310) foi determinada a intimação da parte requerida. A parte 

requerida deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

certidão de id 18498226. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Elis Regina Gomes Teixeira em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, pela 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista o 

documento de id 9680790 e, que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 9680762; 9680779), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 10941190) 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente residual (10%) 

em estrutura torácica”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 
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regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/04/2017 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente residual em estrutura torácica, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura torácica, 

em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Elis Regina Gomes Teixeira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.350,00 

(um mil trezentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente residual em estrutura torácica, corrigido 

monetariamente data do sinistro (29/04/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010189-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE LUCAS AZAMBUJA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010189-84.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Henrique Lucas Azambuja em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 07/02/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 12759494) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 12759492; 12759494; 12759496. Pelo despacho (ID – 

12770374), foi designada a audiência de conciliação, determinada a 

citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Na contestação (ID. 13225759), alega a requerida a preliminar de 

necessidade de alteração do polo passivo e ausência de requerimento 

administrativo. Conforme (ID – 13386518), foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Impugnação à contestação conforme id 13981620. Manifestações 

da parte requerida, concordando com o conteúdo do laudo médico (ID – 

16289791). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Henrique Lucas Azambuja em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de alteração do polo passivo e ausência 

de conclusão do requerimento administrativo. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 
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havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve conclusão do pedido administrativo antes 

do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que mesmo não 

requerido na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de 

imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 

autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas a 

preliminar, passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 

e cinco reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência, boletim de atendimento médico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação ID. 13386518, atestou que “o periciado 

apresenta incapacidade permanente intensa (75%) no punho direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/02/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intenso no punho direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Henrique Lucas Azambuja em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial intensa do punho direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (07/02/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013089-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CUSTODIO SALES SILVA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013089-40.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Nulidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Antônio Custódio 

Sales Silva de Andrade em desfavor de UNIC – Universidade de Cuiabá. 

Sustenta a parte autora que o mês de dezembro do ano de 2016, 

ingressou no endereço eletrônico do Parcelamento Estudantil – PEP e 

efetuou a inscrição para concorrer a uma vaga no curso de Engenharia 

Civil na instituição de ensino requerida. Aduz que foi aprovado para iniciar 

o curso, bem como chamado para comparecer no estabelecimento da 

requerida e realizar a matrícula, todavia, o mesmo informou que não iria 

iniciar o curso em razão da indisponibilidade financeira. Relata que, no mês 

de fevereiro do ano de 2018, foi surpreendido com a existência de uma 

restrição de crédito em seu nome, no valor de R$ 5.031,99 (cinco mil trinta 

e um reais e noventa e nove centavos), bem como com o recebimento de 

cobranças em sua residência no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). 

Acrescenta que ao comparecer na instituição de ensino requerida, foi 

informado que o débito é relativo ao curso de engenharia civil 3º semestre, 

onde o autor consta como desistente. Informa que a cobrança é indevida, 

tendo em vista que o autor não jamais se matriculou no curso. Requer a 

procedência da ação, sendo declarada a inexigibilidade do débito com a 

baixa na restrição realizada em seu nome, além condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Pugnou pela inversão do ônus da prova e pela 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Deu a causa o valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). Despacho inicial conforme ID 13492058, 

ocasião em que foi deferida a tutela de urgência, determinando a 

expedição de ofício para que o banco de dados do SERASA e 

congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da autora de seu 

banco de dados, bem como para que a requerida se abstenha de efetuar 

cobranças ao autor em razão dos débitos em discussão nos autos. 

Citada, a requerida apresentou Contestação conforme ID 14326804, 

requerendo que a ação seja julgada totalmente improcedente. Impugnação 

à Contestação no ID 14352756. O feito foi saneado conforme ID 20135309, 

ocasião na qual as partes foram intimadas para se manifestarem acerca 

da necessidade de produção de provas, tendo ambas pugnado pelo 

julgamento antecipado da lide (21494206 e 27792521). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Nulidade de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais e Materiais ajuizada por Antônio Custódio Sales Silva de 

Andrade em desfavor de UNIC – Universidade de Cuiabá buscando a 

inexigibilidade do débito cobrado pela requerida, e a condenação de 

indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais). Sustenta o autor que realizou um vestibular na requerida, porém 

não efetivou sua matricula, porém, teve seu nome negativado devido a 

três mensalidades em aberto em um curso que jamais esteve presente. 

Embora os requeridos afirmem que o débito é licito, não conseguiu 

comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC. Imperioso 

ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. Sendo a 

relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os 

seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 

3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º 

da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado 

diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do serviço se 

apresente defeituosa. No tocante aos danos morais, o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 14, caput, disciplina que o fornecedor de 

serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Esse tipo de indenização, que encontra respaldo 

no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código 

Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito 

resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua 

esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, 

que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base 

no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, 

em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos 

da parte. No caso, por ser cobrado de valor por divida inexistente, é 

devido o pagamento de danos morais. Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Deixo de enfrentar os 

demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e 

Materiais ajuizada por Antônio Custódio Sales Silva de Andrade em 

desfavor de UNIC – Universidade de Cuiabá para: a) Declarar inexistente a 

divida objeto de discussão nos autos. b) condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta 

sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54/STJ); c) Condenar o requerido pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifestem as 

partes no interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037287-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FARIAS DE ALMEIDA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037287-78.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Kátia Farias de Almeida Gonçalves em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 02/09/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 11091193) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 11091182; 11091188; 11091193; 11091194; 11091200. 

Pelo despacho (ID – 11220009), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID – 12362969) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 12025543), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda 

e a ausência de requerimento administrativo. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 12543481), reiterando os termos da exordial, 
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concordando com o laudo pericial acostado. Determinada a intimação da 

requerida para se manifestar a respeito do laudo pericial, a mesma 

permaneceu inerte, conforme certidão de id 15637290. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Katia Farias de 

Almeida Gonçalves em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda 

e a ausência de requerimento administrativo. REJEITO a preliminar de 

ausência de interesse processual sob o argumento de que não houve 

pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em 

vista o documento de id 11091200 e, que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico (ID –; 11091193; 11091194), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID - 12362969) atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente leve (25%) em membro inferior direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/09/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 
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de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Katia Farias de Almeida Gonçalves em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro inferior direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (02/09/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004261-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004261-89.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Susana Pinheiro dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 01/06/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 4872658) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 4872652; 4872654; 4872656; 4872658; 4872660; 4872662; 

4872664. Pelo despacho (ID – 4972477), foi deferido o pedido de justiça 

gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Conforme (ID – 8677818) foi realizada 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. Na contestação (ID- 6877526), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda. 

A parte autora impugnou a contestação (ID – 11836507), reiterando os 

termos da exordial. Manifestação das partes acerca do laudo pericial (ID – 

9119065; 15746316). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Susana Pinheiro dos Santos em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo da demanda. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico (ID –; 4872658; 4872660; 4872662; 4872664), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 8677818) 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

membro superior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 
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indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/06/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Susana Pinheiro dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (01/06/2016) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031305-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO PEREIRA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031305-83.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Diogo Pereira Barros em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 15/09/2016, conforme certidão de ocorrência anexado (ID – 

10204307) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 10204290; 

10204295; 10204299; 10204320; 10204307; 10204310; 10204324; 

10204340; 10204363; 10204344; 10204412. Pelo despacho (ID – 

10280370), foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência 

de conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 11466442) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 11717459), alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo da demanda e ausência de requerimento 

administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 12057382), 

reiterando os termos da exordial e concordando com o laudo pericial 

acostado. Pelo despacho (ID – 15635985) foi determinada a intimação da 

parte requerida. Manifestação da parte requerida acerca do laudo pericial 

(ID – 16392669). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Diego Pereira Barros em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

da demanda e ausência de requerimento administrativo. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 
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Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 

10204307; 10204310), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 11466442) atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro inferior esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/09/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Diego Pereira Barros em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (15/09/2016) até a 

datado efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017691-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017691-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c 

Reparação de Danos ajuizado por João de Freitas em desfavor de 

PORTOSEG S/A – Crédito, Financiamento e Investimento. Aduz a parte 

autora que em abril do corrente ano, foi surpreendido como a ligação de 

sua secretária na data de 02/04/2018, informando que foi entregue em sua 
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residência um boleto de 48 (quarenta e oito) parcelas de financiamento de 

veículos em nome PORTOSEG S/A – CRÉDITO FINANC E INVEST, contrato 

026150000132, com data de vencimento no dia 12 de cada mês, no valor 

mensal de R$ 1613,89 (um mil e seiscentos e treze reais e oitenta e nove 

centavos). Informa que diligenciou junto ao DETRAN/MT onde obteve os 

dados do veículo I/VW AMAROK CD 4X4, placas OAR-8171, Renavam 

454593325, 2011/2012, prata, com alienação fiduciária em favor de 

PORTOSEG S/A – Crédito, Financiamento e Investimento., adquirido em seu 

nome mediante fraude e estelionato e comunicou a autoridade policial local, 

na data de 02/04/2018 através do boletim de ocorrência N.º 2018.105923. 

Outrossim, após todas as medidas cabíveis, a requerida, promoveu de 

forma indevida a inclusão de 01 (uma) negativação no valor de R$ 

1.613,89 (Um mil e Seiscentos e Treze Reais e Oitenta e Nove Centavos), 

disponibilizado na data de 13.05.2018, referente ao contrato formalizado 

mediante fraude Finaliza afirmando que não possui qualquer relação 

contratual ou dívida com a Requerida que justifique a sua negativação 

perante ao órgão de proteção ao crédito do SCPC Boa Vista. Diante dos 

fatos, requer o julgamento procedente da ação a fim de que seja 

declarada inexistente a relação contratual, condenando o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais). Deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Decisão ID 

13818759, concedeu a tutela de urgência pretendida e determinou a 

citação da requerida. Citado, o requerido apresentou contestação 

conforme ID 14454752,afirmando a inexistência de ilícito, pugnando pelo 

julgamento improcedente do pedido. Impugnação conforme ID 14752128. O 

feito foi saneado conforme ID 20109329, determinando a intimação das 

partes para que se manifestem quanto a necessidade da produção de 

provas, tendo ambas pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 

22284593 e 223222860). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Contratual c/c Reparação de Danos ajuizado por João de Freitas 

em desfavor de PORTOSEG S/A – Crédito, Financiamento e Investimento 

sob a alegação de que seu nome foi inserido indevidamente no cadastro 

dos maus pagadores pelo requerido. A relação existente entre as partes é 

de consumo, logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova, já 

deferida, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Da análise dos autos, 

constata-se que cada parte Ré cobra da parte Autora a importância de R$ 

1.613,89 (Um mil e Seiscentos e Treze Reais e Oitenta e Nove Centavos) 

referente a contratação de seus serviços de financiamento de veículo. A 

parte autora não reconhece a dívida em questão. Embora os requeridos 

afirmem que a parte autora firmou o contrato que deu origem ao débito, 

não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC. 

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. Sendo a 

relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os 

seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 

3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º 

da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado 

diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente 

defeituosa. No caso dos autos, constata-se que as assinaturas apostas 

nos documentos acostados pelo requerida não são da autora, sendo de 

fácil constatação o fato, desnecessária a realização da pericia para essa 

conclusão. Nesse sentido: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. BANCO QUE TRAZ 

CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA DA AUTORA. CONSTATAÇÃO 

VISÍVEL A OLHO NU. SUPOSTA FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE 

GERAR O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 1013, § 3º, 

DO NCPC. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA PARA JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO". (Recurso Cível Nº 71006479778, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 

13/12/2016). A requerida, como se sabe, é responsável objetivamente 

pelos danos ocasionados ao consumidor em virtude de fraudes, 

presumindo-se o risco inerente da atividade. A respeito: " (...) 4. 

Declaração de inexistência de contratação e desconstituição da dívida que 

se impõe, ante à ausência de documentação a confirmar o vínculo jurídico 

entre as partes, havendo indicativos palpáveis de fraude praticada por 

terceiros, a afastar a legitimidade do protesto realizado (fl.11/13) e da 

restrição de crédito em nome da autora (fl. 13). 5. A requerida não se 

cercou dos cuidados necessários que toda empresa deve ter a fim de 

evitar eventual utilização dos dados do consumidor por terceiro de má-fé, 

o que nos dias atuais deve ser conduta obrigatória em vista dos mais 

variados tipos de golpes que diariamente são aplicados no mercado. 

Todavia, inobstante possível fraude, deve a ré responder pela 

inobservância das cautelas necessárias à contratação, sendo 

inadmissível a realização ilícito da ré, ao contratar sem se certificar da real 

identidade daquele que se apresenta como consumidor, dá ensejo ao dano 

moral in re ipsa, sendo desnecessária sua confirmação ante os efeitos 

nefastos que do próprio apontamento advém. 7. Quantum mantido no valor 

de R$7.880,00 posto que de acordo com os valores usualmente adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005901137, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Julgado em 31/05/2016) Registra-se, por oportuno, que a 

assinatura posta na Procuração juntada pelo autor nesta ação e as 

constantes do seu documento é totalmente divergente da que consta 

naqueles apresentados pela requerida, nota-se evidente a fraude que 

vitimou as Partes. Isto posto, inexistente a relação contratual entre os 

litigantes, inconteste a falha na prestação do serviço pelo requerido 

decorrente de contratação por fraude de terceiro, bem como a cobrança 

injusta de valores. Nesta senda, o Código de Defesa do Consumidor, em 

seu artigo 14, caput, disciplina que o fornecedor de serviços responderá, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços. E mais, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso 

repetitivo, firmou o entendimento de que “as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. [...].” (REsp 

1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Entretanto, no caso em tela, ao 

efetuar a cobrança injusta de valores e a inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito, o banco requerido incorreu em culpa, pelo que os 

elementos constitutivos da sua responsabilidade estão seguramente 

delineados nos autos, bem assim o seu nexo causal com o evento 

danoso, fazendo jus a parte autora à indenização por danos morais. 

Aliás,“a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição 

indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo 

despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.” (STJ – 3ª T. – REsp 

994.253/RS – Rel. Min. Nancy Andrighi – j. em 15-5-2008, DJe 24-11-2008) 

Portanto, no caso em comento, todos os requisitos necessários para o 

cabimento da indenização estão presentes. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS E LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CONFIGURADOS - 

QUANTUM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Oportunizado as partes a 

especificação da produção de provas, o requerido quedando-se silente, 

não há o que se falar em cerceamento de defesa sobretudo quando as 

provas elencadas nos autos dão conta da desnecessidade de provas 

outras para esclarecer totalmente a demanda. 2-Não se desincumbindo a 

apelante do ônus probatório acerca da licitude da inclusão do nome da 

apelada nos cadastros de proteção ao crédito, a indenização por danos 

morais é medida que se impõe. A pessoa jurídica pode sofrer danos 

morais. O protesto é causa de diminuição do conceito da pessoa jurídica e, 

neste contexto, seu direito material foi violado pelo ato ilícito, sujeito, desta 

forma, a tarifação necessária. 3- A fixação do valor da indenização por 

dano moral deve se atentar aos princípios da razoabilidade e da 
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proporcionalidade, não devendo a condenação ser aquém, de forma que 

não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, 

que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem a recebe. 

Se o magistrado de piso observou estes requisitos, de rigor é a 

manutenção do valor. (TJMT, Ap 180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016) (grifei) Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Contratual c/c Reparação de Danos ajuizado por João de Freitas em 

desfavor de PORTOSEG S/A – Crédito, Financiamento e Investimento para 

declarar a inexistência de débito objeto da lide, no valor de R$ 1613,89 (um 

mil e seiscentos e treze reais e oitenta e nove centavos) e tornar definitiva 

a liminar concedida, bem como para condenar os réus ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e 

quinhentos) reais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ). Em razão da sucumbência mínima da autora, 

condeno o réu, com a totalidade do pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034726-81.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Simone de Campos Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 07/08/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 1708784) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID –10708784. Pelo despacho (ID – 10917066), foi deferido o 

pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

11892288) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID - 11879845), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, ausência de requerimento administrativo e ausência 

dos documentos indispensáveis. A parte autora impugnou a contestação 

(ID – 11986427), reiterando os termos da exordial e concordando com o 

laudo pericial acostado. Manifestação da parte requerida a respeito do 

laudo (ID – 16385337). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Simone de Campos Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo da demanda, ausência de 

requerimento administrativo e ausência dos documentos indispensáveis. 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Ainda, em sede de preliminar, o 

requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento do mérito, 

sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os documentos 

essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, 

da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 
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órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 

11237815; 11237833), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 10708784) atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) no punho esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/08/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente média no punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no punho esquerdo, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Simone de Campos Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente média no punho esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (07/08/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019300-29.2017.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jefferson Miguel de Anunciação em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 14/05/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 8220008) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 14.443,00 (quatorze mil quatrocentos e 

quarenta e três reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ID – 8219999; 8220003; 8220008; 

8220020. Pelo despacho (ID – 8303300), foi designada a audiência de 

conciliação, determinada a citação e intimação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 10517042), foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID. 10578880), alega a 

requerida a preliminar da inclusão da seguradora no polo passivo, da falta 
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de interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo. 

Impugnação à contestação conforme id 1158085, reiterando os termos da 

inicial e concordando com o laudo pericial acostado. Manifestações da 

parte requerida concordando com o conteúdo do laudo médico (ID – 

19006539). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Jefferson Miguel de Anunciação em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar da inclusão da seguradora no polo 

passivo, da falta de interesse de agir ante a ausência de requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de inclusão do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no 

valor R$ 14.443,00 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e três reais). O 

autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência, boletim de atendimento médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação ID. 10517065, atestou que “o periciado apresenta 

incapacidade permanente intensa (75%) no ombro direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/05/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 
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STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Jefferson Miguel de Anunciação em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do ombro direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (14/05/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038492-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES CECHIN DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038492-45.2017.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Eduardo Alves Cechim de Lima em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 15/11/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 11237315) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 11237308; 11237312; 11237315; 11237318; 11237326; 

11237328. Pelo despacho (ID – 11282474), foi designada a audiência de 

conciliação, determinada a citação e intimação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 12365393), foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID. 12083094), alega a 

requerida a preliminar da inclusão da seguradora no polo passivo, da falta 

de interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo. 

Impugnação à contestação conforme id 13163463, reiterando os termos 

da inicial e concordando com o laudo pericial acostado. Manifestações da 

parte requerida concordando com o conteúdo do laudo médico (ID – 

19007115). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Eduardo Alves Cechin de Lima em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar da inclusão da seguradora no polo 

passivo, da falta de interesse de agir ante a ausência de requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de inclusão do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no 

valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, boletim de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação ID. 12365393, atestou que “o periciado apresenta 

incapacidade permanente intensa (75%) no ombro direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 388 de 804



invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Eduardo Alves Cechin de Lima em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do ombro direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (15/11/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação foi apresentada tempestivamente. Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para impugná-la no prazo legal. Cuiabá-MT, 25 

de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017755-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL FERREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação. Neste mesmo 

ato, transcrevo a parte final da sentença de id. 28407727, "Intimo, a 

Instituição Financeira para, em 15 dias depositar o valor referente às 

diligências complementares efetuadas e descritas na certidão de ID: 

25120328 – pág. 02". Cuiabá-MT, 25 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020061-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN CAVALCANTE VITORIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Ante o transcurso do prazo solicitado no petitório de ID 

26150297, procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob as penas da lei. 

Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041216-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))
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GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1062059-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS CARVALHO PATATAS SENA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de Requerente / Parte 

Autora, nos termos do processo acima indicado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, depositar a diligência para o cumprimento do mandado 

expedido nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br., sob pena de 

extinção como disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, tudo em 

conformidade com a Portaria 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não 

recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do CPC/2015. SALIENTO O DESPACHO DE ID. 28705363, 

DE 06.02.2020: “Para tanto, intimo a Instituição Financeira para em 15 dias 

promover ao recolhimento das diligências, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

Banco via correio com aviso de recebimento para cumprir o comando 

acima, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.” Cuiabá/MT, 25 de 

março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031846-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA REGINA HEMSING RIGHI (REU)

ADELAR RIGHI EIRELI - ME (REU)

ADELAR RIGHI (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 26 de março 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043614-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO JABUR MALUF JUNIOR (EXECUTADO)

Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. (EXECUTADO)

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA (EXECUTADO)

ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (EXECUTADO)

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (EXECUTADO)

PAULO JABUR MALUF (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, manifestar-se acerca da citação de uma das empresas (Q1 

COMERCIAL DE ROUPAS S/A) , bem como, tomar ciência quanto aos 

Embargos à Execução 1008147-91.2020.8.11.0041 opostos por TODOS 

OS EXECUTADOS. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057563-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUELITO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de Requerente / 

Parte Autora, nos termos do processo acima indicado, para no prazo de 

05 (cinco) dias, depositar a diligência para o cumprimento do mandado 

expedido nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br., sob pena de 

extinção como disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, tudo em 

conformidade com a Portaria 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não 

recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do CPC/2015. SALIENTO O DESPACHO DE ID. 28570588, 

DE 30.01.2020: “Para tanto, intimo a Instituição Financeira para em 15 dias 

promover ao recolhimento das diligências, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

Banco via correio com aviso de recebimento para cumprir o comando 

acima, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.” Cuiabá/MT, 26 de 

março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005582-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT24689/O-O 

(ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005582-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LUIS JORGE DE 

OLIVEIRA FERREIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Lançada a 

sentença ID.24835210 que julgou improcedente a ação, o autor recorreu 

ID.25170202, devidamente contrarrazoado no ID.29128644. Assim, 

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e 

homenagens devidas. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014352-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRYELE SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

FURBINO E RODRIGUES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da citação positiva da pessoa física, 

bem como, para que tome ciência acerca da oposição de Embargos à 

Execução 1009450-43.2020.8.11.0041 pela parte FURBINO E RODRIGUES 

LTDA - ME - CNPJ: 26.210.517/0001-07. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031675-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENILDO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031675-91.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: IRENILDO LIMA DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Lançada a sentença extintiva ID.23757277 o autor apresentou Embargos 

de Declaração, rejeitados e em seguida o Recurso de Apelação 

ID.26562593, sem contrarrazões posto a não formação do contraditório. 

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas e homenagens de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035040-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES BABUGEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 
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Processo: 1035040-27.2017.8.11.0041. AUTOR(A): GERSON ALVES 

BABUGEM REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Lançada a sentença 

de parcial procedência ID.22815271 o Banco apresentou o Recurso de 

Apelação ID.24199132, com contrarrazões ID.27614405. Assim, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e 

homenagens de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000358-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SILVA GARCIA (AUTOR(A))

ETIENE BELIQUE COVRE GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT15441-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000358-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JACKSON SILVA 

GARCIA, ETIENE BELIQUE COVRE GARCIA REU: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Lançada a sentença de improcedência ID.20189934 o autor 

apresentou o Recurso de Apelação ID.26038467, com contrarrazões 

ID.26926524. Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça com as cautelas e homenagens de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032874-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AUGUSTO ALMEIDA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032874-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DIEGO AUGUSTO 

ALMEIDA FERRAZ REU: BANCO PAN Vistos etc. Lançada a sentença de 

parcial procedência ID.19645065 o Banco apresentou o Recurso de 

Apelação ID.22745630, com contrarrazões ID.23603984. Assim, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e 

homenagens de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035312-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035312-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROSILENE MENDES 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Lançada a sentença 

de parcial procedência ID.23039439 o Banco apresentou o Recurso de 

Apelação ID.23960009, com contrarrazões ID.24451219. Assim, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e 

homenagens de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026844-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE BATISTA BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026844-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: GRACIELE BATISTA BARROS Vistos etc. 

Lançada a sentença de parcial procedência ID.21527458 a requerida 

apresentou o Recurso de Apelação ID.22301637, com contrarrazões 

ID.24258801. Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça com as cautelas e homenagens de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007464-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NERY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007464-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JUCINEI DA SILVA 

NERY REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Lançada a sentença de 

improcedência ID.18525693 a autora apresentou o Recurso de Apelação 

ID.20929818, com contrarrazões ID.24084211. Assim, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006608-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES BATISTA SANTANA DA COSTA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006608-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ULISSES BATISTA 

SANTANA DA COSTA CRUZ REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Lançada a 

sentença de parcial procedência ID.20153754, o Banco apresentou o 

Recurso de Apelação ID.20906338, com contrarrazões ID.24691887. 

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens e cautelas de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044561-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELENA DA SILVA (INVENTARIANTE)

JOSE CUSTODIO DA SILVA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT17530-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Ante a retificação do polo passivo destes autos, transcrevo a 

decisão de id. 28236574, de 25 de março de 2020, e promovo a intimação 

da Inventariante nos seguintes termos: "Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, ajuizada em 07/12/2017, sendo a liminar deferida aos 

14/03/2018 (ID. 24641918 – pág. 02) e cumprida parcialmente aos 

21/04/2018 (ID. 24641918 – pág. 09) sem a citação do Requerido (ID. 

24641918 – pág. 10). Posteriormente o espólio do Réu pleiteou pela sua 

habilitação nos autos (ID. 24641919 – pág. 01/03), o que foi deferido 

determinando o prosseguimento da liminar – ID. 24641926 – pág. 02. O 

espólio apresentou contestação c/c reconvenção arguindo a 

incompetência do juízo de Poconé-MT, bem como pleiteando pela 

revogação da liminar, a manutenção na posse do maquinário, bem como a 

designação de audiência de conciliação (ID. 24641933 – pág. 01/25), 

sendo impugnada pela Instituição Financeira (ID. 24642195). Conforme ID. 

24642197 foi acostado aos autos o acórdão proferido pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça reconhecendo a incompetência do juízo de Poconé-MT, 

determinando a remessa dos autos a esta comarca, ficando os atos já 

praticados conservados, deixando a critério do juízo competente a 

decisão de manutenção dos mesmos. Conforme ID. 24641933 – pág. 41/ss 

foi acostado aos autos cópia da Ação Cautelar de Exibição de 

Documentos ajuizada pelo Devedor aos 20/09/2018 em face do Banco 

Bradesco, o qual tramitava na 2ª Vara Especializada em Direito, sendo a 

mesma sentenciada (ID. 24642193 – 23/27). Pois bem. Proceda a alteração 

do polo passivo dos autos para Espólio de José Custódio da Silva, haja 

vista o documento contido no ID. 24641919 – pág. 06. Destarte, ante a 

distribuição dos autos a este juízo, intime-se as partes para manifestarem 

o que entendem por direito no prazo de 15 dias, bem como, se pretendem 

audiência de tentativa de conciliação. Após, concluso para deliberações. 

Cumpra-se." Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022235-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUENDERSON DE ARRUDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022235-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): HUENDERSON DE 

ARRUDA FERREIRA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos etc. Lançada a sentença de improcedência ID.20299643, o Autor 

apresentou o Recurso de Apelação ID.21033677 e ID.21033685, com 

contrarrazões ID.23950008. Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça com as homenagens e cautelas de estilo. CUIABÁ, 26 

de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003618-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UGO RODOLPHO BANDEIRA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003618-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: UGO 

RODOLPHO BANDEIRA GOMES Vistos etc. Lançada a sentença de 

procedência ID.21568976, o Requerido apresentou o Recurso de 

Apelação ID.22355168, com contrarrazões ID.24902126. Assim, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens e cautelas de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016619-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUVIRGES GARCIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016619-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EDUVIRGES GARCIA 

DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Lançada a sentença de 

parcial procedência ID.20239049, o Banco apresentou o Recurso de 

Apelação ID.20866238, o mesmo fazendo a autora ID.21059644 com 

contrarrazões ID.24175713 e 24688590. Assim, encaminhem-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e cautelas de estilo. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037912-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037912-15.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: EMERSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc. 

Lançada a sentença de procedência ID.24754591, o Requerido 

apresentou o Recurso de Apelação ID.25592703, com contrarrazões 

ID.26677308. Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça com as homenagens e cautelas de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009981-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAR-CLEITON AUTO REGULADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009981-37.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CAR-CLEITON AUTO 

REGULADORA LTDA - ME REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Lançada a 

sentença de parcial procedência ID.19962442, o Banco apresentou o 

Recurso de Apelação ID.25970693, com contrarrazões ID.28321592. 

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens e cautelas de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042188-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANIZE RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042188-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA EVANIZE 

RONDON REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Lançada a sentença de 

parcial procedência ID.23115397, o Banco apresentou o Recurso de 

Apelação ID.24267836 o mesmo fazendo a Autora ID.24457500, com 

contrarrazões ID.28939425 e 29008164. Assim, encaminhem-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e cautelas de estilo. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012497-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLER NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012497-59.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ROSICLER NUNES DE 

OLIVEIRA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Lançada a sentença de 

parcial procedência ID.22759904, o Banco apresentou o Recurso de 

Apelação ID.28176765, com contrarrazões ID.28897914. Assim, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens e cautelas de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010384-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

WANIA LAURICE NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

WWP COLCHOES EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACY FELIPE CAMARAO OAB - MT5040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010384-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): WANIA LAURICE 

NUNES DE OLIVEIRA, WAGNER JOSE DOS SANTOS, WWP COLCHOES 

EIRELI - ME REU: BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Lançada a sentença de improcedência ID.18301761, a autora 

apresentou o Recurso de Apelação ID.22905961, com contrarrazões 

ID.24763402 e 24763403. Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça com as homenagens e cautelas de estilo. CUIABÁ, 26 

de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044978-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCIRA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1044978-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CALCIRA PEREIRA DA 

SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Lançada a sentença de 

improcedência ID.23097441, o Autor apresentou o Recurso de Apelação 

ID.24463131, com contrarrazões ID.28612995. Assim, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e cautelas de 

estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038370-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CARINO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1038370-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ANDRE CARINO REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Lançada a 

sentença de parcial procedência ID.25352947, o Autor apresentou o 

Recurso de Apelação ID.26531716, com contrarrazões ID.29147264. 

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens e cautelas de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023544-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO ASSIS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023544-35.2016.8.11.0041. REQUERENTE: SALOMAO ASSIS 

DE FIGUEIREDO REQUERIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO Vistos etc. Lançada a sentença de improcedência 

ID.19642440, o Autor apresentou o Recurso de Apelação ID.26192374 e 

26192376, com contrarrazões ID.29353843. Assim, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e cautelas de 

estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014712-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014712-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS Vistos etc. Lançada a sentença 

de procedência ID.19644340, o Banco apresentou o Recurso de Apelação 

ID.26679314, sem contrarrazões. Assim, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e cautelas de estilo. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022008-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FALQUETTI DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022008-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: MARCIO FALQUETTI DE SOUZA Vistos etc. Lançada a 

sentença de procedência ID.25753561, o Banco apresentou o Recurso de 

Apelação ID.26689191, com contrarrazões ID.29596393. Assim, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens e cautelas de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027685-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE CARINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027685-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANDRE CARINO Vistos 

etc. Lançada a sentença de parcial procedência ID.21716147, o Requerido 

apresentou o Recurso de Apelação ID.24821407 e o mesmo fazendo o 

Banco no ID.24834849, com contrarrazões ID.27976595 do Banco. Assim, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens e cautelas de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033490-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT DE OLIVEIRA FERMINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033490-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: HERBERT DE 

OLIVEIRA FERMINO Vistos etc. Lançada a sentença de parcial 

procedência ID.20234094, o Requerido apresentou o Recurso de 

Apelação ID.24153535, com contrarrazões ID.26616559. Assim, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens e cautelas de estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL
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Processo Número: 1022259-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA OAB - MG151204 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022259-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ANGELA RITA 

CHRISTOFOLO DE MELLO REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A., BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Lançada a sentença de 

procedência ID.25196212, a Autora apresentou o Recurso de Apelação 

ID.25699462, com contrarrazões ID.26789372. Assim, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e cautelas de 

estilo. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 420258 Nr: 6266-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM NETO BORGES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO RUWER 

- OAB:11311

 Vistos etc.

Prefacialmente, faço constar que, ante a instauração do teletrabalho pela 

Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, ao se ter em vista que o processo 

físico se encontra no prédio do Fórum da Capital, passo ao exame destes 

autos via Apolo Eletrônico.

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença.

Do exame dos autos, via APOLO ELETRÔNICO, é possível verificar que na 

data de 05.11.2019 foi prolatada decisão homologatória do Laudo de fls. 

480-481 (que aponta o crédito atualizado até 11.06.2019 em R$ 

15.246,72), com a determinação de intimação da instituição financeira para 

pagamento do valor apurado.

Aos 15.01.2020 o Banco protocolizou a petição PEA Id. 1444541, para 

juntar o comprovante de pagamento efetuado aos 28.11.2019 no valor de 

R$ 16.221,39.

Ao contínuo, aos 06.02.2020 o réu, via petição PEA Id. 1449954, 

concordou com o valores consignado, pugnando pela expedição de alvará 

judicial, conforme os seguintes dados bancários: “Leonardo Leandro 

Ruwer CPF 003.738.031-17 Banco do Brasil S/A Agência 0571-1 Conta 

Corrente 14.093-7”.

Faço constar que na data de 22.07.2015 foi expedido alvará com os 

mesmos dados bancários pugnados na petição PEA Id. 1449954.

Feitas essas considerações, ao se ter em vista a decisão homologatória 

quanto ao valor devido pela instituição financeira, que o consignou nos 

autos, não havendo controvérsia entre as partes, outra solução não resta 

senão a extinção do feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta ação em fase de cumprimento de sentença, o que faço com 

amparo legal no art. 924, II, CPC e, na mesma oportunidade, expeço o 

ALVARÁ judicial em favor da parte ré, conforme dados constantes na 

petição PEA Id. 1449954.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

devidas.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020939-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE PEREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020939-19.2016.8.11.0041. AUTOR(A): FRANCIELLE PEREIRA DE 

ARRUDA RÉU: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

Vistos... Lançada a sentença que julgou o feito parcialmente procedente – 

ID 17989775 a requerida interpôs Recurso de Apelação no ID 21439611, 

também o fazendo a autora no ID 21471987. No ID 25075664 a requerida 

apresenta suas contrarrazões. Assim, intimo a autora para querendo, 

contrarrazoar a apelação da instituição financeira no prazo legal. Após, 

com ou sem a juntada de contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso com as nossas homenagens e 

cautelas de praxe. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020939-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE PEREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1020939-19.2016.8.11.0041 AUTOR: FRANCIELLE PEREIRA DE 

ARRUDA RÉU: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos n° 1020939-19 – Ação de 

Obrigação de Fazer C/C com Pedido Subsidiário de Extinção de Contrato 

de Consórcio com Ressarcimento dos Valores Pagos e Indenização por 

Danos Morais Aos 14 de setembro de 2017, às 15:00 horas, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza a 

requerente e seu advogado, bem como a advogada da Instituição 

Financeira e seu preposto. Aberta a audiência, a Instituição Financeira 

propôs a devolução de R$ 1.682,51, com o encerramento do plano de 

consorcio. A autora por sua vez aduz que sua pretensão é o retorno ao 

pagamento das parcelas, mas com o cumprimento da promessa de 

contemplação imediata, podendo a carta de credito ser de valor inferior. 

No mais verifico que a Instituição Financeira ingressou com um embargos 

de declaração, aduzindo que o mandado de citação fez constar o 

pagamento no valor de R$110.000,00 no prazo de 15 dias, no entanto a 

ação é de obrigação de fazer, ensejando sentença condenatória para 

esse desiderato. Em contrarrazões assim diz o advogado da autora: a 

autora nada tem a opor contra os embargos pelo próprios fundamentos 

dos embargos. Verificado no andamento do caderno processual evidencio 

o erro material constante no mandado, no qual determinou o pagamento de 

R$ 110.000,00 no prazo de 15 dias, cujo item torno sem efeito, mantendo 

no mais o mandado tal como foi lançado. Desta feita acolho os embargos 

de declaração, com fito de afastar a imposição supramencionada, do que 
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saem devidamente intimados. Por parte da Instituição Financeira inexistem 

outras provas a serem produzidas, saindo a autora devidamente intimada 

do prazo legal para impugnar a contestação que já se encontra no 

caderno processual. NADA MAIS. Eu, _____ Karolliny Souza Fernandes 

Dos Santos, Estagiária, o digitei e subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito Sra. Francielle Pereira de Arruda Dra. Rafael Paiva 

Machado Parte requerente Advogado da parte requerente Dra. Elis Marina 

Dias Pinto Sr. Francisco Pinto Advogada da Instituição Financeira Preposto 

da Instituição Financeira

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057813-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ROCHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057813-95.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUCAS ROCHA DOS 

SANTOS Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada 

no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A em face de LUCAS ROCHA DOS SANTOS, todos qualificados nos 

autos em referência, relatando que firmaram contrato de financiamento n° 

2904364066, para aquisição do veículo, Marca Volkswagen, Modelo Gol, 

Placa: ASY-3446 descrito na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou 

o Requerente pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, 

a procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação da Requerida em custas e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 30.698,20. A liminar foi 

deferida conforme ID. 28574080, sendo o bem foi apreendido aos 17 de 

fevereiro de 2020, conforme infere a certidão de ID. 29743410, sendo o 

Requerido citado na mesma oportunidade (ID. 29743409), portanto, 

transcorrido o prazo para purga e contestação em 11/03/2020. É o breve 

relato. Decido. Considerando que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato 

constitutivo do direito da autora encontra ressonância na documentação 

que acompanha a inicial. Deste modo, diante da falta de manifestação da 

devedora, e a prova documental inequívoca, de rigor a procedência do 

feito. Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE 

esta ação de Busca e Apreensão, consolidando, de forma definitiva, em 

mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade. Condeno o Réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

causa devidamente atualizado. Indefiro o pedido de baixa da restrição 

judicial sobre o veículo por meio do sistema RENAJUD, objeto do contrato 

em face da inexistência de determinação judicial nesse sentido (ID. 

29938647). Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e 

baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018733-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI (EXECUTADO)

TIAGO VIANNA DE ARRUDA (EXECUTADO)

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALBINO VASCONCELOS DE MENDONCA (TERCEIRO INTERESSADO)

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0018733-49.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, AURORA 

CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP Vistos, etc. 

Em análise aos autos, verifica-se que cabe o pedido de nulidade de 

arrematação, considerando que quando da hasta pública o Leiloeiro não 

constou no edital as restrições do bem a ser arrematada, conforme 

certificado nos autos. Não há responsabilidade deste Juízo, quanto à 

realização do Leilão judicial eis que a responsabilidade é da Central de 

Venda Judicial e formalizar todos a documentação para sua realização, 

inclusive na expedição de edital, portanto, inviável conceder qualquer 

sucumbência ao arrematante. Desta forma, declaro nula a arrematação, 

facultado ao arrematante o levantamento dos valores por ele depositados 

com a correção do depósito, tanto em relação a arrematação quanto ao 

valor do leileoeiro, se depositado. Cancele-se alvarás anteriormente, 

expedidos, pois os valores serão levantados pelo arrematante. Após, diga 

o autor. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018733-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI (EXECUTADO)

TIAGO VIANNA DE ARRUDA (EXECUTADO)

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALBINO VASCONCELOS DE MENDONCA (TERCEIRO INTERESSADO)

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

 

Fica o arrematante intimado para indicar dados bancários para expedição 

e levantamento de alvará, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004008-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GARCIA DA SILVA (REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 
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de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013796-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIA ESCOLASTICA DA COSTA FEITOZA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0027383-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MARTENS MENEGOL (EXECUTADO)

BRUNA MARTENS MENEGOL (EXECUTADO)

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

LUIS MENEGOL (EXECUTADO)

CARMEN BEATRIZ MARTENS MENEGOL (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013758-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DOS ANJOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013844-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELZI MARIA FONSECA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Deverá a parte autora proceder a comprovação de recolhimento da guia 

de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência, no prazo de 

Lei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013759-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARCAL SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA OAB - MT24399/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Deverá a parte autora proceder a comprovação de recolhimento da guia 

de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência, no prazo de 

Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010225-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018404-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT11758-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento da certidão de id. 30698641 e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004029-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACTOS SOFTWARE E INFORMATICA EIRELI (EXECUTADO)

JOSE ODAIR ROSINA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0045452-39.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá o autor se manifestar nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GLAUCO ROMERO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CARTA PRECATÓRIA 

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS DEPRECANTE: JUÍZO DA 

COMARCA DE CUIABÁ/MT DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE CAMPO 

GRANDE/MS PROCESSO n. 1021886-73.2016.8.11.0041 Valor da causa: 

R$ 108.134,32 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: OMNI FINANCEIRA S/A, CNPJ: 

92.228.410/0001-02 Endereço: AV SÃO GABRIEL, 555, 1 andar, JARDIM 

PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01435-001 POLO PASSIVO: Nome: 

GLAUCO ROMERO PEREIRA, brasileiro, casado, empresário, devidamente 

inscrito no CPF sob o n° 445.928.091-49 FINALIDADE: 1. EFETUAR A 

CITAÇÃO E DEMAIS ATOS EXECUTÓRIOS DA PARTE EXECUTADA, no 

endereço R EDUARDO SANTOS PEREIRA 1355 - MONTE CASTELO - 

CAMPO GRANDE - MS - 79010030, por todo o conteúdo do despacho 

abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que Pague, 

dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, o Principal e 

Acessórios Legais, abaixo indicado, sob pena de lhe ser(em) 

penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja 

constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e 

respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a satisfação 

integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 829, § 2º e art. 

835, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a 

posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 845, caput, do CPC). 2. Em 

caso de não localização da parte executada para citação, o que deverá 

ser prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, REMOÇÃO e 

AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito 

exeqüendo, observando-se a gradação legal ou eventual indicação de 

bens pela parte exeqüente (art. 830, caput, c/c art. 829, § 2º, do CPC e o 

determinado no parágrafo único do art. 830, § 1º, do CPC). 3. CITADO(S) 

O(S) EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que a partir da juntada, aos 

autos da própria carta precatória, do mandado de citação, que deverá ser 

entregue em cartório após a citação, acompanhada da certidão inerente a 

esse ato, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, opor, querendo, 

Embargos do Devedor, independentemente da realização ou não da 

penhora, de modo que a contagem do prazo, quando se tratar de 

litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, do CPC. 4. 

Decorrido o prazo de 03 (três) dias (art. 829, caput, do CPC), sem efetivo 

pagamento, munido da segunda via do mandado, PROCEDA-SE, de 

imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens do(s) Executado(s) (art. 

829, § 1º, do CPC c/c art. 841, § 1º do CPC), lavrando-se o respectivo 

Auto e de tais atos, intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) 

executado(s). 5. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) bem(ns) 

imóvel(eis) e sendo a parte devedora casada, Intime-se também o 

respectivo cônjuge, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens (art. 842 do CPC) a 6. Não localizada a parte executada 

para o fim de intimá-la da penhora, o oficial certificará detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou 

determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) penhorado(s) será(ão), em 

regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente depositado(s) em mãos do(s) 

depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou III, do art. 840 do CPC, 

facultando-se, desde que exista expressa anuência do(s) Exequente(s) 

ou nos casos de difícil remoção, o depósito em mãos do(s) Executado(s), 

sob compromisso de depósito judicial. 8. Na hipótese de penhora de 

imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que 

poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não tiver condições 

práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 9. As despesas de 

remoção deverão ser antecipadas pela parte Exequente. Ademais, o 

oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos artigos 

833, 831, 846, caput e §1,2º, 3º, 4º, 870 c/c 872, todos do CPC. 

OBSERVAÇÕES: No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado pode, no 

prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a substituição 

do bem penhorado, desde que comprove que a substituição não trará 

prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele devedor (art. 

847); c) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer 

seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 

d) Os embargos do executado, em regra geral, não terão efeito 

suspensivo, de modo que o juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuí-lo quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento 

da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de 

difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida 

por penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução. VALOR PARA PAGAMENTO SUJEITO A 

ALTERAÇÃO: R$ 108.134,32 HONORÁRIOS FIXADOS 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. DESPACHO/DECISÃO: 

“Vistos, etc. Expeça-se carta precatória para citação e demais atos 

executórios, no endereço indicado pelo exequente ao id. 29928585. 

Cumpra-se.” CUIABÁ, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) RITA 

SORAYA TOLENTINO DE BARROS Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001035-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001035-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ELISANGELA 

SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE REU: BANCO PAN Vistos, etc. Não há 

como acolher a pretensão contida no id. 30656393/id.30667418, em 

homologar acordo sobre direito material, quando o processo já foi 

sentenciado com homologação de desistência da ação (id. 11438479), 

inclusive com trânsito em julgado em 22/02/2018 (id. 11869723). 

Arquive-se o feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009631-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON VAGUNDES COSTA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009631-78.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: AYMORE 

EXECUTADO: JOELSON VAGUNDES COSTA GOMES Vistos, etc. Em face 

do postulado, arquive-se o feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000162-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

ANDRESSA GIOVANE LUZ FERNANDES (EXEQUENTE)

JUSCELINO LIMA FERNANDES (EXEQUENTE)

ROBSON ALVES DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA MARCIA DA LUZ FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA OAB - MT10534-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0000162-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO, JUSCELINO LIMA FERNANDES, ANDRESSA GIOVANE 

LUZ FERNANDES, ROBSON ALVES DE PAULA EXECUTADO: MARA 

MARCIA DA LUZ FERNANDES Vistos etc. Oficie-se em relação ao 

Renajud, para buscas de bens em nome da parte executada. Oficie-se 

ainda, em relação (i) CETIP S/A; (ii) CBLC; (iii) CVM e (iv) SUSEP. Em 

ambos os casos, diga-se a parte autora sobre as respostas. Em relação 

aos Cartórios de Registro de Imóveis, para buscas de eventuais bens 

imóveis, cabe à própria parte exequente tal diligência, não podendo ficar 

tal encargo, pelo Juízo, da mesmo forma, quanto a pretensão de protesto 

e/ou inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, cabe à própria Instituição Financeira proceder com a 

restrição pretendida. Quanto ao pedido de suspensão/apreensão da CNH, 

resta inviável, pois viola direito de ir e vir da parte executada. Ademais, 

sequer garante o pagamento do débito da presente ação. Em nada ajudará 

na satisfação da obrigação. Por fim, em relação ao pedido de pesquisa, 

junto ao CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, a 

referida é restrita a uma finalidade específica, na forma do disposto no 

Convênio de Cooperação Institucional firmado entre o BACEN e o Conselho 

N a c i o n a l  d e  J u s t i ç a 

(https://www.bcb.gov.br/acessoainformacao/gestao/convenios/ccs-2008

1202-convenio-bacen-cnj_.pdf). Ainda, o Cadastro de Clientes no Sistema 

Financeiro Nacional (CCS) não indica a existência de saldos de contas ou 

aplicações financeiras, na medida em que é instrumento de combate a 

ilícitos penais, e não para satisfação de créditos. Desta forma, oficie-se, 

apenas em relação ao Renajud, Infojud e (i) CETIP S/A; (ii) CBLC; (iii) CVM 

e (iv) SUSEP, após, diga-se o autor. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036892-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036892-18.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME, JOAO GABRIEL 

HERMOSA RIBEIRO Vistos, etc. Oficie-se como o postulado. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023672-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN MOREIRA OAB - MT11472-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023672-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: SONIA REGINA DE ALMEIDA Vistos, etc. Intime-se as parte da 

chegada dos autos, neste juízo. Nada sendo requerido, arquive-se. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036892-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão de id. 30702122, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023378-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELVIN KAZUO TANITA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023378-95.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: KELVIN KAZUO TANITA 

Vistos, etc. Intime-se as parte da chegada dos autos neste Juízo. Nada 

sendo requerido, arquive-se. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000162-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

ANDRESSA GIOVANE LUZ FERNANDES (EXEQUENTE)

JUSCELINO LIMA FERNANDES (EXEQUENTE)
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ROBSON ALVES DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA MARCIA DA LUZ FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA OAB - MT10534-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041789-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA (REU)

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar os ofícios expedidos e 

confirmar nos autos, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013885-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOS SANTOS LEITE (EXECUTADO)

CAMILA FORTES HERANI (EXECUTADO)

CAMILA FORTES HERANI (EXECUTADO)

LIANA DE LARA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013885-60.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE 

MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS 

EXECUTADO: CAMILA FORTES HERANI, CAMILA FORTES HERANI, PAULO 

DOS SANTOS LEITE, LIANA DE LARA LEITE Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para 

pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013985-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BATISTA FELIX SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26.03.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003828-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora, no prazo legal, proceder com a vinculação da guia 

ao número único do processo, ou proceder com o pagamento de nova 

guia vinculada ao processo, sendo-lhe facultado requerer o ressarcimento 

da guia não utilizada.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037017-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE OELKE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002187-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER STREGE (REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055859-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EUZEBIO COSTA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033797-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTEPAV CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

ERONILSON BIAVA (EXECUTADO)

NEIDE DE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento dos documentos acostados 

aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011839-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

REGIANE CRISTINA DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento dos documentos acostados 

aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049309-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1049309-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BENTA DE MORAES REU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do 

recurso de apelação, que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se 

o apelado para responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal 

de Justiça, para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040943-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RODRIGUES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1040943-72.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JOEL RODRIGUES SOUSA 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004034-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DO CARMO JUVENAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004034-31.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: IVANETE DO CARMO JUVENAL 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Recebo os embargos de 

declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, analisando seus 

argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a decisão 

prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser 

cumprido como ali consignado, em todos seus termos. Não cabe aqui 

nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente 

elencados na referida decisão, não havendo que se falar em eventual 

omissão, obscuridade ou contradição. Assim, cumpra-se a referida em 

todos seus termos e aguarda-se a parte credora manifestar sobre o 

depósito realizado no autos, pelo executado. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013746-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS OAB - SP191784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013746-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): FLAVIO DE JESUS SILVA REU: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação 

atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual 

junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como 

inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Necessário 

se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação 

negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. A 

declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá 

ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015357-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015357-38.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: CAMPOS VEICULOS LTDA - ME CURADOR: MARIA LUZIANE 

RIBEIRO Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória em fase de cumprimento 

de sentença movido pelo exequente Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Ouro Verde De Mato Grosso–Sicredi Ouro 

Verde MT, na qual foi acolhida constituir como título executivo judicial o 

valor de R$ 760.723,27(setecentos e setenta mil, setecentos e vinte e três 

reais e vinte e sete centavos), devidamente atualizada a partir da citação 

válida bem como nos honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do 

débito, a contar do ajuizamento da ação de acordo com a sentença de id. 

10895501 e transito em julgado de id. 12012645. O exequente apresentou 

o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id. 27499876 

uma vez que após diversas buscas realizadas, não obteve êxito em 

localizar bens livres e desembaraçados para penhora requereu seu 

deferimento para inclusão no polo passivo como devedores solidários os 

sócios da executada. Por seu turno, o executado apresentou sua 

impugnação no id. 2909626 e sustentou sobre a inexistência do 

cumprimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade 

jurídica, já que não restou configurado a confusão patrimonial ou o desvio 

de finalidade para seu deferimento. Aduziu que a inexistência de bens da 

pessoa jurídica por si só não pode ser suficiente à desconsideração. 

Rogou pela rejeição do incidente. Analisando os autos, podemos perceber 

que o exequente instaurou o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica após a ausência de localização de bens passíveis 

de penhora de propriedade do executado. Ressalte-se que referido 

incidente foi criado para combater eventual violação à lei ou contrato, 

fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que se 

valem da sociedade empresária como escudo para o pagamento de 

dívidas e produz entraves à satisfação crédito pelo devedores e assim 

possam alcançar os bens particulares dos sócios da sociedade devedora. 

O art. 50 do Código Civil, apresenta os requisitos norteadores para a 

aplicação da desconsideração personalidade jurídica quando o abuso da 

personalidade jurídica da empresa estiver calcado na confusão patrimonial 

ou no desvio de finalidade conforme Teoria Maior sobre o instituto. Ou 

seja, apenas a não localização de bens passíveis de penhora não são 

suficientes para o deferimento do incidente ou o prejuízo do credor (Teoria 

Menor). Nesses termos STJ no REsp 1.729.554 assentou o entendimento 

de que a inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não 

caracteriza, por si só, quaisquer dos requisitos previstos no art. 50 do 

Código Civil, sendo imprescindível a demonstração específica da prática 

objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. E ainda, 

podemos perceber que na pesquisa realizada junto ao sistema Renajud 

(id.25421025) foram localizados automóveis. sem restrições, em nome do 

executado, no qual o exequente não se manifestou seu interesse. Desta 

feita, nem ao menos falar em ausência de bens passíveis de penhora 

pode-se verificar no caso concreto. Diante do exposto e considerando o 

que mais consta dos autos REJEITO o Incidente de Desconsideração da 

Personalidade Jurídica em face da ausência de comprovação de seus 

requisitos. Nada sendo requerido o prazo legal, arquive-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033167-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0033167-48.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: ANTONIO EDISON 

PINTO DE FIGUEIREDO EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos, etc. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

pelo depósito anuído pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no 

que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado. Expeça-se 

alvará em favor do credor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006426-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDYANNE ALEXANDRE MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 6 4 2 6 - 0 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEIDYANNE 

ALEXANDRE MOREIRA Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência 

da ação, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com 

fulcro no artigo 485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. 

Recolha-se mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido 

proceder à restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051790-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1051790-36.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VALDINEI 

MARQUES FERREIRA Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram 

composição amigável, conforme anunciado nos autos, com relação ao 

débito em aberto, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no 

artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver 

restituição do bem a parte requerida, arcando o autor com a diligência. 

Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial 

e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007027-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (REU)

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007027-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE 

KARA JOSE Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação Monitória, visando o recebimento 

de valor consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser 

convertido o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com 

documentos acostados na inicial. Regularmente citada a parte requerida 

por edital, deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, 

conforme certificado nos autos. Razão pela qual lhe foi nomeado Curador 

Especial que apresentou defesa por negativa geral. Vieram-me conclusos 

os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado 

na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. O processo encontra-se maduro para receber 

decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento 

antecipado na lide, nos termos do artigo 355-I c.c. artigos 700 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que na presente ação está 

se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito 

através da presente Ação Monitória. Diante do exposto e considerando o 

que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em 

todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigos 

700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em 

título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 218.715,82 (duzentos e dezoito 

mil e setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), devidamente 

atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, 

que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do 

CPC. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do 

débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte 

requerida intimada a pagar a condenação no prazo de quinze dias do 

trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e 

expedição de mandado de execução e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024531-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024531-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ANTONIO PEREIRA LEITE REU: 

BANCO BMG S.A  Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo 

apresentado nos autos, para surtir seus efeitos legais e Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Custas como acordado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, cumpra-se o acordo e arquive-se. P. 

R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043227-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1043227-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVEIRA Vistos, etc. 

Banco Itaú - Unibanco S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Petersson Joab 

Cunha Oliveira, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do 

bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em 

face Cédula de Crédito, sob o n.º 30427-456365444, firmado entre as 

partes. Alegou que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 

20/08/2018, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em 

definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos 

de id. Núm. 16995677 - Pág. 5 /Núm. 16995942 - Pág. 20. A liminar foi 

concedida nos termos da decisão de id. Núm. 17005844 - Pág. 1 e 

devidamente cumprida nos ids. Núm. 29161686 - Pág. 1 / Pág. 3, com a 

citação da parte requerida no id. Núm. 29161686 - Pág. 1. No id. Núm. 

29986315 - Pág. 1 a parte requerida requereu a juntada da habilitação 

processual e cópia do agravo de instrumento interposto (n.º 

1005541-19.2020.8.11.0000), em face da decisão liminar. Apresentou 

contestação no id. Núm. 29986330 - Pág. 1 e fez uma breve narrativa dos 

fatos. Asseverou sobre a ampla defesa em busca e apreensão. Postulou 

pela aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

Asseverou sobre a descaracterização da mora atribuída, face a cobrança 

ilegal dos juros remuneratórios, a capitalização diária dos juros, as taxas e 

tarifas ilegais - registro contrato e avaliação de bem, o seguro de proteção 

financeira e os encargos moratórios. Rogou pela improcedência dos 

pedidos iniciais, a inversão do ônus da prova e a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. A parte autora apresentou petitório de id. 

Núm. 30097904 - Pág. 1, requerendo a prolação de sentença e 

procedência dos pedidos iniciais. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão contra Petersson Joab Cunha Oliveira, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face Cédula de Crédito, sob o 

n.º 30427-456365444, firmado entre as partes. Alegou que a parte 

requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, deixando de pagar 

as prestações vencidas a partir de 20/08/2018, requerendo a concessão 

de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. 

Por seu turno, o requerido apresentou contestação e pretendeu a 

descaracterização da mora atribuída, a ilegalidade dos juros 

remuneratórios, a capitalização diária, as taxas e tarifas ilegais - registro 

contrato e avaliação de bem -, o seguro, os encargos moratórios, a 

inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e 

de cunho documental e estes, encontram-se nos autos, dispensando 

provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar 

maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código 

de Processo Civil. Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus 

da prova, vez que o contrato entabulado entre as partes aqui discutido foi 

acostado no id. Núm. 16995941 - Pág. 2 sendo suficiente para julgamento 

antecipado da lide. Primeiramente, estendo os efeitos da justiça gratuita, 

concedida na Ação revisional n.º 1004640-59.2019.8.11.0041, que tramita 

por esta Vara Especializada. As partes firmaram o contrato de 

financiamento, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo 

especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, 

verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as 

regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao 

seu conteúdo. Denota-se, que a requerida está inadimplente por deixar de 

efetuar o pagamento a partir da prestação do dia 20/08/2018, assim resta 

caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste. Em vista do 

julgamento referente às tarifas referente registro de contrato e avaliação 

do bem pelo Resp nº 1.578.526/SP, Resp nº 1.578.490/SP e Resp nº 

1.578.553 – SP como representativos do tema, já houve pronunciamento 
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das matérias ali afetadas (Recurso Especial nº 1.578.553/SP - julgamento 

em 28/11/2018), inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos 

vinculantes e “ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo 

exemplificado. A despesa de avaliação do bem ficou determinada sua 

validade, bem como, da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa 

com o registro, ressalvadas a abusividade com possibilidade de controle 

da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tarifa de Avaliação 

de Bem Desta feita, a cobrança de Tarifa de Avaliação no montante de 

estipulada no contrato de id. Núm. 16995941 - Pág. 2 na cláusula 3 – 3.6 é 

legal, como foi devidamente indicada nos autos e de acordo com o 

julgamento acima indicado declaro sua validade. Registo de Contrato Com 

relação à ilegalidade na cobrança da tarifa referente registro de contrato 

R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), não 

merece guarida, posto que, somente são indevidos quando não 

avençados e cobrados seus valores, o que não ocorreu no caso em tela, 

conforme se verifica no item 3 – 3.7 / 3.7.1, devendo prevalecer. Seguro 

No tocante ao seguro foi devidamente descrito no item 3 – 3.7.2 (id. 

16995941 - Pág. 2). Tem-se que o requerido teve ciência do seguro e 

anuiu com sua contratação. Além do mais, não há provas da 

obrigatoriedade na contratação. Até porque a requerida se comprometeu 

no contrato a seguro para cobertura integral do bem na cláusula – 

“Garantia”. Juros Remuneratórios Percebe-se que no caso em tela, 

trata-se de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas de 

prévio conhecimento da parte autora no qual as partes pactuaram a taxa 

de juros mensal 2,19% ao mês e anual de 29,68% ao ano. Não havendo 

reparo. Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está 

afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser 

desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 

596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. Portanto, não há que se falar em 

abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato. Capitalização 

de Juros Em relação à alegação da cobrança de capitalização diária de 

juros, merece os seguintes destaques: Apesar de ser permitida a referida 

quando avençado pelas partes, como no caso em tela, a referida não 

pode ser diária, pois existe permissão para capitalização mensal ou anual 

de juros e não diária. No caso observa-se que na Cédula de Crédito 

Bancário de id. Núm. 16995941 - Pág. 2, dos presentes autos, houve a 

pactuação expressa da capitalização diária dos juros, de acordo com o 

item 7 – Promessa de Pagamento, sendo suficiente para constatar que 

houve previsão da capitalização de juros, entretanto, deverá ser 

substituída a capitalização diária pela capitalização mensal. Juros 

Moratórios Quanto aos encargos moratórios, restou expressamente 

previsto no item 9 - “Deveres VI” que no caso de inadimplemento haverá 

incidência de juros remuneratórios acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês todos capitalizados diariamente e multa de 2%. Encargos legais e 

compatíveis entre si. Quando trata de alienação fiduciária, no campo do 

direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma 

garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas 

sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação 

fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na 

qualidade de depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor 

fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para 

recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do 

mesmo. Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, 

em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento 

antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No 

caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas 

contratadas. Não há como sustentar a falta de mora, pois o principal não 

foi pago, devendo prevalecer apesar da alteração aqui posta. É patente, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato – Súmula 297. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de 

Busca e Apreensão e ACOLHO em parte as pretensões com fundamento 

no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. 

Decreto Lei n.º 911/69, para fazer incidir a capitalização mensal dos juros 

pactuados em substituição a capitalização diária, permanecendo os 

encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram 

efetivados na forma avençada entre as partes. Declaro consolidado nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Considerando que a 

parte requerida é beneficiária da Justiça Gratuita e decaiu da parte maior, 

isento-o do pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo. Após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004640-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004640-59.2019.8.11.0041. AUTOR(A): PETERSSON JOAB DA 

CUNHA OLIVEIRA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Petersson Joab 

da Cunha Oliviera devidamente qualificado nos autos ingressou com a 

presente Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar contra Itaú 

Unibanco S/A., Inicialmente requereu a concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça. Alegou em síntese que realizou com o requerido o 

financiamento de um veículo marca volkswagen, modelo gol 1.0, chassi n°. 

9BWAA45U1FT096898, placa OBS-4632, ano 2015/2015, no valor de R$ 

27.809,46 (vinte e sete mil, oitocentos e nove reais e quarenta e seis 

centavos), financiando em 48 parcelas de R$ 949,58 (novecentos e 

quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) mensais, com primeiro 

vencimento em 20/02/2018 e o último em 20/01/2022, sob a taxa de juros 

de 2,19% ao mês. Afirmou que o negócio jurídico pactuado se encontra 

eivado de abusos e nulidades em razão da cobrança abusiva. Pleiteou a 

consignação em pagamento do valor incontroverso no importe de R$ 

725,29 (setecentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos). No 

mérito, requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a 

inversão do ônus da prova. Asseverou sobre as abusividades 

contratuais, a ilegalidade dos juros remuneratórios, a cobrança de juros 

capitalizados diariamente, as taxas e tarifas ilegais - Tarifa Avaliação do 

Bem e Registro Contrato e os encargos moratórios. Postulou a concessão 

de tutela provisória de urgência para o depósito judicial de as parcelas no 

valor que entende correto. Requereu o reconhecimento da ilegalidade dos 

juros remuneratórios; da capitalização diária e/ou mensal; da ilegalidade 

das taxas administrativas (Registo de Contrato, Tarifa de Avaliação de 

Bem); os encargos moratórios; a determinação para que o requerido se 

abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito e 

à manutenção na posse do bem. Rogou pela procedência da ação e a 

inversão do ônus da prova. Instruiu seu pedido com documentos nos ids. 

Núm. 17759334 - Pág. 1/ Núm. 17759336 - Pág. 1. O processo foi 

redistribuído a este Juízo conforme decisão de id. Núm. 17812079 - Pág. 1. 

A justiça gratuita foi deferida nos termos da decisão de id. Núm. 18892676 

- Pág. 1, com o indeferimento da tutela de urgência. No id. Núm. 19674647 

- Pág. 1 o requerido requereu a juntada da habitação processual. 

Apresentou contestação (id. Núm. 19674663 - Pág. 1) e fez um resumo da 

demanda. Impugnou o valor indicado como incontroverso. No mérito, 

sustentou sobre a legalidade dos remuneratórios e da capitalização dos 

juros. Asseverou que não há previsão e nem houve cobrança da 

comissão de permanência. Afirmou sobre a legalidade dos encargos 

moratórios e das taxas e tarifas contratadas. Aduziu sobre a inexistência 

de ato ilícito, face o exercício regular de direito. Do não cabimento da 

repetição do indébito. Rogou pela improcedência da ação. Juntou 

documentos de id. Núm. 19674663 - Pág. 8/ Núm. 19674688 - Pág. 3. A 

requerente apresentou réplica à contestação de id. Núm. 20214738 - Pág. 

1 ratificando os pedidos da inicial. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação de Revisão 

Contratual com Pedido Liminar onde a parte requerente pretende a 
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concessão dos benefícios da justiça gratuita; a consignação dos 

depósitos das parcelas do valor incontroverso; a inversão do ônus da 

prova; a revisão dos juros remuneratórios; o reconhecimento da 

ilegalidade da capitalização diária e/ou mensal dos juros, das taxas 

administrativas (registo de contrato, tarifa de avaliação de bem e tarifa de 

cadastro), a nulidade de comissão de permanência cumulada com outros 

encargos; a abstenção da inclusão do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito e manutenção da posse do bem. Por seu turno, o 

requerido impugnou o valor indicado como incontroverso e afirmou sobre a 

legalidade de todas as cobranças contratuais. Compulsando os autos, 

como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo 

Código de Processo Civil. Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do 

ônus da prova, vez que o contrato entabulado entre as partes foi 

acostado nos autos, sendo suficiente para julgamento antecipado da lide. 

Analisando as questões suscitadas pelo autor no presente feito, 

verifica-se que já foram analisadas no processo conexo, do qual trago à 

liça para fundamentar a presente: “As partes firmaram o contrato de 

financiamento, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo 

especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, 

verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as 

regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao 

seu conteúdo. Denota-se, que a requerida está inadimplente por deixar de 

efetuar o pagamento a partir da prestação do dia 20/08/2018, assim resta 

caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste. Em vista do 

julgamento referente às tarifas referente registro de contrato e avaliação 

do bem pelo Resp nº 1.578.526/SP, Resp nº 1.578.490/SP e Resp nº 

1.578.553 – SP como representativos do tema, já houve pronunciamento 

das matérias ali afetadas (Recurso Especial nº 1.578.553/SP - julgamento 

em 28/11/2018), inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos 

vinculantes e “ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo 

exemplificado. A despesa de avaliação do bem ficou determinada sua 

validade, bem como, da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa 

com o registro, ressalvadas a abusividade com possibilidade de controle 

da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tarifa de Avaliação 

de Bem Desta feita, a cobrança de Tarifa de Avaliação no montante de 

estipulada no contrato de id. Núm. 16995941 - Pág. 2 na cláusula 3 – 3.6 é 

legal, como foi devidamente indicada nos autos e de acordo com o 

julgamento acima indicado declaro sua validade. Registo de Contrato Com 

relação à ilegalidade na cobrança da tarifa referente registro de contrato 

R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), não 

merece guarida, posto que, somente são indevidos quando não 

avençados e cobrados seus valores, o que não ocorreu no caso em tela, 

conforme se verifica no item 3 – 3.7 / 3.7.1, devendo prevalecer. Seguro 

No tocante ao seguro foi devidamente descrito no item 3 – 3.7.2 (id. 

16995941 - Pág. 2). Tem-se que o requerido teve ciência do seguro e 

anuiu com sua contratação. Além do mais, não há provas da 

obrigatoriedade na contratação. Até porque a requerida se comprometeu 

no contrato a seguro para cobertura integral do bem na cláusula – 

“Garantia”. Juros Remuneratórios Percebe-se que no caso em tela, 

trata-se de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas de 

prévio conhecimento da parte autora no qual as partes pactuaram a taxa 

de juros mensal 2,19% ao mês e anual de 29,68% ao ano. Não havendo 

reparo. Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está 

afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser 

desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 

596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. Portanto, não há que se falar em 

abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato. Capitalização 

de Juros Em relação à alegação da cobrança de capitalização diária de 

juros, merece os seguintes destaques: Apesar de ser permitida a referida 

quando avençado pelas partes, como no caso em tela, a referida não 

pode ser diária, pois existe permissão para capitalização mensal ou anual 

de juros e não diária. No caso observa-se que na Cédula de Crédito 

Bancário de id. Núm. 16995941 - Pág. 2, dos presentes autos, houve a 

pactuação expressa da capitalização diária dos juros, de acordo com o 

item 7 – Promessa de Pagamento, sendo suficiente para constatar que 

houve previsão da capitalização de juros, entretanto, deverá ser 

substituída a capitalização diária pela capitalização mensal. Juros 

Moratórios Quanto aos encargos moratórios, restou expressamente 

previsto no item 9 - “Deveres VI” que no caso de inadimplemento haverá 

incidência de juros remuneratórios acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês todos capitalizados diariamente e multa de 2%. Encargos legais e 

compatíveis entre si. Quando trata de alienação fiduciária, no campo do 

direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma 

garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas 

sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação 

fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na 

qualidade de depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor 

fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para 

recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do 

mesmo. Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, 

em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento 

antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No 

caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas 

contratadas. Não há como sustentar a falta de mora, pois o principal não 

foi pago, devendo prevalecer apesar da alteração aqui posta. É patente, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato – Súmula 297.” Pelas razões acima, desnecessário a 

consignação dos depósitos das parcelas do valor incontroverso neste 

momento, considerando que o pretendido não corresponde ao dirimido no 

feito. Do mesmo modo, desnecessária a concessão da tutela de urgência, 

para obstar a restrição cadastral e manter o autor na posse do bem, face 

o julgamento da ação de busca e apreensão n.º 

1043227-87.2018.8.11.0041, em associado, que decidiu pela consolidação 

do bem nas mãos da Instituição Financeira. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de 

Mérito, a presente Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar e 

ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 

487-I c.c. artigo 300 do Código de Processo Civil, para fazer incidir a 

capitalização mensal dos juros pactuados em substituição a capitalização 

diária, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são 

regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes. 

Condeno que o requerido decaiu da parte menor e o autor é beneficiário 

da justiça gratuita, isento-o do pagamento. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações necessárias. Após, arquive-se. 

P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057179-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057179-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): IVO JESUS DA SILVA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Ivo Jesus da Silva, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação Declaratória De 

Nulidade De Contrato De Cartão De Crédito Com Reserva De Margem 

Consignável (Rmc) E Inexistência De Débito Com Pedido De Tutela De 

Urgência Antecipada Cumulada Com Restituição De Valores Em Dobro E 

Indenização Por Dano Moral contra Banco BMG S/A. Preliminarmente 

requereu a concessão da gratuidade. Alegou, em suma, que realizou o 

empréstimo consignado mas restou ludibriado com outra operação 

contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável 

(RCM), teve creditado (via TED) em sua conta bancária, em razão dessa 

operação, o valor total de R$ 3.832,00 (três mil, oitocentos e trinta e dois 

reais). Afirmou que foi descontado em sua folha de pagamento apenas o 

valor mínimo da fatura e sobre a diferença incidem encargos rotativos 

evidentemente abusivos. Informou que 3.832,00 (três mil, oitocentos e 
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trinta e dois reais) e até abril/2018 adimpliu o montante de R$ 19.263,58 

(dezenove mil, duzentos e sessenta e três reais, cinquenta e oito 

centavos) e não há previsão de termino. No mérito, requereu a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Asseverou que a 

modalidade de empréstimo consignado via contratação de cartão de 

crédito com reserva de margem consignado é abusivo já que impõe o 

pagamento mínimo da fatura mensal em violação ao art. 39 do CDC e que 

por se tratar de contrato de adesão não houve a expresso o número de 

parcelas. Destacou sobre a ausência de informações mínimas acerca da 

data de início e de término das parcelas referentes à obtenção do 

empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato. Elucidou sobre a 

nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem 

consignável por dolo. Discorreu sobre a taxa de juros superior aquela 

divulgado pelo Banco Central que era na época 2,38% ao mês e 28,56% 

ao ano. Aduziu sobre o dano moral caracterizado e a responsabilidade 

objetiva da requerida pelo desconto apenas do valor mínimo da fatura e a 

ausência da utilização do cartão de crédito e requereu a indenização em 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Pleiteou a devolução em dobro dos 

valores indevidos. Postulou pela concessão de tutela de urgência para 

suspender os descontos em sua folha de pagamento, sob pena de multa. 

Requereu a inversão do ônus da prova. Pedido a concessão de tutela de 

urgência para suspender os descontos no contracheque. Rogou pela 

procedência da ação. Juntou documentos de id. 26732147/26731211. Os 

benefícios da justiça gratuita foram indeferidos conforme id. 26774917. O 

requerido acostou documentos de id. 277736487/27864195 e contestação 

de id. 27864197 no qual fez uma síntese da inicial. Arguiu prejudicial de 

mérito haja vista que o contrato firmado foi realizado em 08/11/2001 e a 

ação foi distribuída em 02/12/2019, havendo prescrição trienal, 

devendo-se a pretensão do autor limitar-se a partir de 02/12/2016 e 

também a decadência para a anulação do contrato por dolo nos termos do 

art. 178 do CC. No mérito, informou que a parte autora firmou contrato de 

uso de cartão de crédito consignado contrato nº 1898252 BMG Card de nº 

5313.XXXX.XXXX.0029 e que aquele realizou 6 (seis) saques conforme 

os comprovantes de transferência eletrônica (TED) anexas e compras e 

que as operações foram solicitadas e confirmadas via telefone como 

transcrito na defesa e que as faturas do cartão sempre foram 

encaminhadas via e-mail. Afirmou que o cartão faz um reserva de margem 

consignável de até 5% de desconto nos vencimentos da autora e esta 

cabe efetuar o pagamento do restante da fatura. Elucidou a 

impossibilidade de conversão em empréstimo consignado diante da 

validade do contrato firmado e que uma vez que o requerente efetuou 

apenas o pagamento do valor mínimo sobre o restante foi incidido os juros 

contratuais. Impugnou o pleito de indenização por danos morais visto que 

não configurado os requisitos para a responsabilidade civil e no caso de 

condenação requereu a máxima cautela no arbitramento do valor. Insurgiu 

em face do pedido de indenização por danos materiais já que não houve 

prejuízos pela realização do negócio jurídico. Refutou a repetição do 

indébito em dobro. Pleiteou que na eventual procedência da ação, a parte 

autora realize a devolução dos valores disponibilizados em sua conta. 

Asseverou sobre a inviabilidade da inversão do ônus da prova. Rogou 

pela improcedência da ação. Juntou documentos de id, 

27864198/27864216. A autora apresentou réplica à contestação id. 

29681019, rebatendo a preliminar de mérito arguida e ratificando a tese 

inicial. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação Declaratória De 

Nulidade De Contrato De Cartão De Crédito Com Reserva De Margem 

Consignável (Rmc) E Inexistência De Débito Com Pedido De Tutela De 

Urgência Antecipada Cumulada Com Restituição De Valores Em Dobro E 

Indenização Por Dano Moral contra Banco BMG S/A com a pretensão de 

concessão da gratuidade da justiça; concessão de tutela de urgência 

antecipada para a suspensão dos descontos no contracheque; 

declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito; devolução em 

dobro dos valores pagos indevidamente; condenação em indenização por 

danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); inversão do ônus da 

prova e revisão dos juros para 2,38% ao mês. Por seu turno, o requerido 

arguiu a prescrição e decadência da pretensão do autor, rebateu todos os 

fatos alegados pelo autor, afirmando que o requerente utilizou do cartão 

de crédito firmado realizado diversos saques ao longo do contrato. 

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denotam-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que todos os 

documento necessários estão nos autos para julgamento e a matéria 

questionada é de direito, dispensando dilação probatória. No tocante a 

prejudicial de mérito, a prescrição, merece as seguintes ponderações. 

Requer a parte requerida a aplicação da prescrição de forma genérica, 

rogando pela prescrição das parcelas vencidas e pagas antes de três 

anos do ajuizamento da ação realizada em 02/12/2019. Em que pese a 

prejudicial de mérito arguida, é cediço que o contrato de cartão de crédito 

é obrigação de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, mediante 

prestações periódicas ou reiteradas. Sob essa ótica, o termo inicial da 

prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela, 

sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo à prescrição quinquenal. 

Analisando o contrato (id. 26731212 e 27864198), não resta dúvidas que 

foi firmado em novembro de 2011, mas podemos verificar que como 

alegado pelo próprio requerido, trata-se de cobrança de dívida de cartão 

de crédito que se prolonga no tempo devido a requerente pagar apenas o 

mínimo da fatura, ou seja, a prescrição se dá do vencimento da fatura que 

se renova mensalmente. Não há que falar em prescrição. Desta forma, 

rejeito a alegação. Em relação a decadência do direito do autor nos termos 

do art. 178, II do CC, a matéria entrelaça com o mérito, tendo em vista a 

necessidade de analisar os requisitos para a configuração do dolo. 

Primeiramente, cumpre destacar que é incontroverso que as partes 

realizaram contrato de cartão de crédito com descontos em folha de 

pagamento. Cumpre ressaltar que a autora confessa em sua exordial o 

recebimento dos valores dos empréstimos realizados via cartão de crédito 

em sua conta corrente, nos termos do art. 374, III do CPC e somente 

ressalva o modo de contratação se por cartão de crédito consignado ou 

empréstimo consignado. Como acima já informado, a requerente 

confessou do recebimento dos valores referente ao negócio jurídico 

firmado. A discussão se dá na forma em que o contrato foi firmado. 

Contudo, como podemos verificar no contrato acostado nos autos pela 

própria autora (id. id. 26731212) na cláusula IV – “ Característica da 

Operação/Cartão BMG Card”, restou especificado o valor mínimo 

consignado para pagamento mensal, além da taxa contratual e custo 

efetivo total. Não foi preenchido o campo de operação/empréstimo 

consignado do campo III. Ou seja, a requerente sabia que se tratava de 

aquisição de cartão de crédito e assinou e anuiu com o contrato. Não há 

que falar em ausência de informação ou dolo na venda do produto. 

Ademais, não existe contrato de empréstimo consignado através de 

saques como efetivado no contrato entre as partes. E ainda nos 

documentos colacionados aos autos, em especial as faturas do cartão de 

crédito (id. 27864200/ 27864209 - Pág. 3) que houveram diversos saques 

com transferência bancária para sua conta corrente e inclusive compras 

realizadas como podemos verificar, de forma exemplificativa nas faturas 

com vencimento em 01/01/2012 (id. 27864201 - Pág. 1); 10/02/2012 (id. 

27864201 - Pág. 2); 10/04/2012 (id. 27864201 - Pág. 4); 10/05/2012 id. 

27864201 - Pág. 5; 10/02/2013 id. 27864201 - Pág. 14; 10/07/2014 id. 

27864201 - Pág. 31; 10/03/2015 id. 27864201 - Pág. 39; 27864201 - Pág. 

39 id. 27864204 - Pág. 4; etc. Fato que por si só descaracteriza contrato 

de empréstimo mútuo, como pretendido na inicial. Ora, se a autora alega 

que não sabia que o contrato se tratava fornecimento cartão de crédito 

não deveria ter o utilizado para compras e saques. Em nosso ordenamento 

jurídico é proibido o comportamento contraditório (“venire contra factum 

proprium”) e a parte deve arcar com as consequências de suas 

alegações. A parte autora contratou o serviço de cartão de crédito e 

utilizou os serviços disponibilizados pela parte requerida. Ademais, a parte 

autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida 

utilização nos termos do art. 373, I do CPC. Uma vez que utiliza o cartão de 

crédito para realizar compras e saques a autora deverá realizar o 

pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos 

moratórios. Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de 

crédito consignado para empréstimo consignado como pretendido na 

inicial. Improcedente o pleito. Importante consignar que, a parte autora 

tinha a intenção de contratação de empréstimo e anuiu à autorização de 

desconto mensal em sua remuneração, entretanto, ao longo da relação 

contratual realizou diversos saques e compras com o requerido, razão 

pela qual a cobrança ainda continua sendo realizada. Inclusive, nas 

faturas acostada pela parte autora, ali está claro que apenas o mínimo da 

fatura do cartão de crédito era pago. É patente, que no caso, tem 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 407 de 804



contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato e súmula 297 do STJ. Por outro lado, não obstante às instituições 

financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não 

autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que 

possui taxa de 4,90% ao mês e 77,54% ao ano , como constantes no 

contrato apresentado nos autos no item b – taxa contratual de a cláusula 

IV – “ Característica da Operação/Cartão BMG Card” (id. 26731212). 

Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo 

devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido 

pelo requerido e demais instituições financeiras. No momento que a parte 

autora paga apenas parcialmente a fatura, o restante está afeto a 

financiamento (saldo devedor), portanto, não poderá ser fixada uma taxa 

de juros mensais de 4,90% ao mês completamente, exorbitante das taxas 

vigentes em financiamentos em geral. É autorizada a revisão contratual 

quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros 

cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o 

avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de 

não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros 

de forma abusiva como demonstrado nos autos. Já há muito tem 

pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de 

juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo 

se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e 

Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos. Dessa forma, em casos 

excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade 

nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. 

Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na 

oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a 

taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa 

média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração 

do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do 

STJ. Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito 

questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 2,38% ao mês, 

desde a origem da mora, como indicado pelo autor em sua exordial e não 

impugnado especificadamente pelo requerido em sua defesa, pois 

corresponde mais a está espécie de contratação, em face sua natureza, 

estando em taxa média de mercado. Por tais razões inviável declara nula a 

contratação como pretendido na inicial. Quanto ao pedido de repetição de 

indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, quando da 

adequação do contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, 

faculto a restituição de forma simples e atualizada. “Ad cautelam” concedo 

a tutela de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento 

da requerente até adequação do contrato, salvo no percentual aqui 

dirimido. Quanto aos danos morais, vale ressaltar que não configurado 

dano ou ofensa a direito de personalidade que justifique o pagamento da 

indenização. Somente é cabível a indenização, quando restar patente os 

pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes 

os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral 

para configurar a reparação civil. Diante do exposto e considerando o que 

mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de 

com Pedido Liminar e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no 

que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino 

o negócio jurídico firmado de cartão de crédito nº 5313.XXXX.XXXX.7024 

a taxa de juros será de 2,38% desde o início de pagamento parcial das 

faturas. Concedo a tutela de urgência para determinar que até adequação 

do contrato deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de 

pagamento do autor, salvo se no percentual aqui dirimido. Expeça-se o 

necessário. Havendo comprovação de pagamento à maior, proceda-se 

restituição de forma simples e atualizada. Custas e despesas processuais 

“pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057179-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): IVO JESUS DA SILVA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Ivo Jesus da Silva, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação Declaratória De 

Nulidade De Contrato De Cartão De Crédito Com Reserva De Margem 

Consignável (Rmc) E Inexistência De Débito Com Pedido De Tutela De 

Urgência Antecipada Cumulada Com Restituição De Valores Em Dobro E 

Indenização Por Dano Moral contra Banco BMG S/A. Preliminarmente 

requereu a concessão da gratuidade. Alegou, em suma, que realizou o 

empréstimo consignado mas restou ludibriado com outra operação 

contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável 

(RCM), teve creditado (via TED) em sua conta bancária, em razão dessa 

operação, o valor total de R$ 3.832,00 (três mil, oitocentos e trinta e dois 

reais). Afirmou que foi descontado em sua folha de pagamento apenas o 

valor mínimo da fatura e sobre a diferença incidem encargos rotativos 

evidentemente abusivos. Informou que 3.832,00 (três mil, oitocentos e 

trinta e dois reais) e até abril/2018 adimpliu o montante de R$ 19.263,58 

(dezenove mil, duzentos e sessenta e três reais, cinquenta e oito 

centavos) e não há previsão de termino. No mérito, requereu a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Asseverou que a 

modalidade de empréstimo consignado via contratação de cartão de 

crédito com reserva de margem consignado é abusivo já que impõe o 

pagamento mínimo da fatura mensal em violação ao art. 39 do CDC e que 

por se tratar de contrato de adesão não houve a expresso o número de 

parcelas. Destacou sobre a ausência de informações mínimas acerca da 

data de início e de término das parcelas referentes à obtenção do 

empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato. Elucidou sobre a 

nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem 

consignável por dolo. Discorreu sobre a taxa de juros superior aquela 

divulgado pelo Banco Central que era na época 2,38% ao mês e 28,56% 

ao ano. Aduziu sobre o dano moral caracterizado e a responsabilidade 

objetiva da requerida pelo desconto apenas do valor mínimo da fatura e a 

ausência da utilização do cartão de crédito e requereu a indenização em 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Pleiteou a devolução em dobro dos 

valores indevidos. Postulou pela concessão de tutela de urgência para 

suspender os descontos em sua folha de pagamento, sob pena de multa. 

Requereu a inversão do ônus da prova. Pedido a concessão de tutela de 

urgência para suspender os descontos no contracheque. Rogou pela 

procedência da ação. Juntou documentos de id. 26732147/26731211. Os 

benefícios da justiça gratuita foram indeferidos conforme id. 26774917. O 

requerido acostou documentos de id. 277736487/27864195 e contestação 

de id. 27864197 no qual fez uma síntese da inicial. Arguiu prejudicial de 

mérito haja vista que o contrato firmado foi realizado em 08/11/2001 e a 

ação foi distribuída em 02/12/2019, havendo prescrição trienal, 

devendo-se a pretensão do autor limitar-se a partir de 02/12/2016 e 

também a decadência para a anulação do contrato por dolo nos termos do 

art. 178 do CC. No mérito, informou que a parte autora firmou contrato de 

uso de cartão de crédito consignado contrato nº 1898252 BMG Card de nº 

5313.XXXX.XXXX.0029 e que aquele realizou 6 (seis) saques conforme 

os comprovantes de transferência eletrônica (TED) anexas e compras e 

que as operações foram solicitadas e confirmadas via telefone como 

transcrito na defesa e que as faturas do cartão sempre foram 

encaminhadas via e-mail. Afirmou que o cartão faz um reserva de margem 

consignável de até 5% de desconto nos vencimentos da autora e esta 

cabe efetuar o pagamento do restante da fatura. Elucidou a 

impossibilidade de conversão em empréstimo consignado diante da 

validade do contrato firmado e que uma vez que o requerente efetuou 
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apenas o pagamento do valor mínimo sobre o restante foi incidido os juros 

contratuais. Impugnou o pleito de indenização por danos morais visto que 

não configurado os requisitos para a responsabilidade civil e no caso de 

condenação requereu a máxima cautela no arbitramento do valor. Insurgiu 

em face do pedido de indenização por danos materiais já que não houve 

prejuízos pela realização do negócio jurídico. Refutou a repetição do 

indébito em dobro. Pleiteou que na eventual procedência da ação, a parte 

autora realize a devolução dos valores disponibilizados em sua conta. 

Asseverou sobre a inviabilidade da inversão do ônus da prova. Rogou 

pela improcedência da ação. Juntou documentos de id, 

27864198/27864216. A autora apresentou réplica à contestação id. 

29681019, rebatendo a preliminar de mérito arguida e ratificando a tese 

inicial. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação Declaratória De 

Nulidade De Contrato De Cartão De Crédito Com Reserva De Margem 

Consignável (Rmc) E Inexistência De Débito Com Pedido De Tutela De 

Urgência Antecipada Cumulada Com Restituição De Valores Em Dobro E 

Indenização Por Dano Moral contra Banco BMG S/A com a pretensão de 

concessão da gratuidade da justiça; concessão de tutela de urgência 

antecipada para a suspensão dos descontos no contracheque; 

declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito; devolução em 

dobro dos valores pagos indevidamente; condenação em indenização por 

danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); inversão do ônus da 

prova e revisão dos juros para 2,38% ao mês. Por seu turno, o requerido 

arguiu a prescrição e decadência da pretensão do autor, rebateu todos os 

fatos alegados pelo autor, afirmando que o requerente utilizou do cartão 

de crédito firmado realizado diversos saques ao longo do contrato. 

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denotam-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que todos os 

documento necessários estão nos autos para julgamento e a matéria 

questionada é de direito, dispensando dilação probatória. No tocante a 

prejudicial de mérito, a prescrição, merece as seguintes ponderações. 

Requer a parte requerida a aplicação da prescrição de forma genérica, 

rogando pela prescrição das parcelas vencidas e pagas antes de três 

anos do ajuizamento da ação realizada em 02/12/2019. Em que pese a 

prejudicial de mérito arguida, é cediço que o contrato de cartão de crédito 

é obrigação de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, mediante 

prestações periódicas ou reiteradas. Sob essa ótica, o termo inicial da 

prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela, 

sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo à prescrição quinquenal. 

Analisando o contrato (id. 26731212 e 27864198), não resta dúvidas que 

foi firmado em novembro de 2011, mas podemos verificar que como 

alegado pelo próprio requerido, trata-se de cobrança de dívida de cartão 

de crédito que se prolonga no tempo devido a requerente pagar apenas o 

mínimo da fatura, ou seja, a prescrição se dá do vencimento da fatura que 

se renova mensalmente. Não há que falar em prescrição. Desta forma, 

rejeito a alegação. Em relação a decadência do direito do autor nos termos 

do art. 178, II do CC, a matéria entrelaça com o mérito, tendo em vista a 

necessidade de analisar os requisitos para a configuração do dolo. 

Primeiramente, cumpre destacar que é incontroverso que as partes 

realizaram contrato de cartão de crédito com descontos em folha de 

pagamento. Cumpre ressaltar que a autora confessa em sua exordial o 

recebimento dos valores dos empréstimos realizados via cartão de crédito 

em sua conta corrente, nos termos do art. 374, III do CPC e somente 

ressalva o modo de contratação se por cartão de crédito consignado ou 

empréstimo consignado. Como acima já informado, a requerente 

confessou do recebimento dos valores referente ao negócio jurídico 

firmado. A discussão se dá na forma em que o contrato foi firmado. 

Contudo, como podemos verificar no contrato acostado nos autos pela 

própria autora (id. id. 26731212) na cláusula IV – “ Característica da 

Operação/Cartão BMG Card”, restou especificado o valor mínimo 

consignado para pagamento mensal, além da taxa contratual e custo 

efetivo total. Não foi preenchido o campo de operação/empréstimo 

consignado do campo III. Ou seja, a requerente sabia que se tratava de 

aquisição de cartão de crédito e assinou e anuiu com o contrato. Não há 

que falar em ausência de informação ou dolo na venda do produto. 

Ademais, não existe contrato de empréstimo consignado através de 

saques como efetivado no contrato entre as partes. E ainda nos 

documentos colacionados aos autos, em especial as faturas do cartão de 

crédito (id. 27864200/ 27864209 - Pág. 3) que houveram diversos saques 

com transferência bancária para sua conta corrente e inclusive compras 

realizadas como podemos verificar, de forma exemplificativa nas faturas 

com vencimento em 01/01/2012 (id. 27864201 - Pág. 1); 10/02/2012 (id. 

27864201 - Pág. 2); 10/04/2012 (id. 27864201 - Pág. 4); 10/05/2012 id. 

27864201 - Pág. 5; 10/02/2013 id. 27864201 - Pág. 14; 10/07/2014 id. 

27864201 - Pág. 31; 10/03/2015 id. 27864201 - Pág. 39; 27864201 - Pág. 

39 id. 27864204 - Pág. 4; etc. Fato que por si só descaracteriza contrato 

de empréstimo mútuo, como pretendido na inicial. Ora, se a autora alega 

que não sabia que o contrato se tratava fornecimento cartão de crédito 

não deveria ter o utilizado para compras e saques. Em nosso ordenamento 

jurídico é proibido o comportamento contraditório (“venire contra factum 

proprium”) e a parte deve arcar com as consequências de suas 

alegações. A parte autora contratou o serviço de cartão de crédito e 

utilizou os serviços disponibilizados pela parte requerida. Ademais, a parte 

autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida 

utilização nos termos do art. 373, I do CPC. Uma vez que utiliza o cartão de 

crédito para realizar compras e saques a autora deverá realizar o 

pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos 

moratórios. Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de 

crédito consignado para empréstimo consignado como pretendido na 

inicial. Improcedente o pleito. Importante consignar que, a parte autora 

tinha a intenção de contratação de empréstimo e anuiu à autorização de 

desconto mensal em sua remuneração, entretanto, ao longo da relação 

contratual realizou diversos saques e compras com o requerido, razão 

pela qual a cobrança ainda continua sendo realizada. Inclusive, nas 

faturas acostada pela parte autora, ali está claro que apenas o mínimo da 

fatura do cartão de crédito era pago. É patente, que no caso, tem 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato e súmula 297 do STJ. Por outro lado, não obstante às instituições 

financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não 

autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que 

possui taxa de 4,90% ao mês e 77,54% ao ano , como constantes no 

contrato apresentado nos autos no item b – taxa contratual de a cláusula 

IV – “ Característica da Operação/Cartão BMG Card” (id. 26731212). 

Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo 

devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido 

pelo requerido e demais instituições financeiras. No momento que a parte 

autora paga apenas parcialmente a fatura, o restante está afeto a 

financiamento (saldo devedor), portanto, não poderá ser fixada uma taxa 

de juros mensais de 4,90% ao mês completamente, exorbitante das taxas 

vigentes em financiamentos em geral. É autorizada a revisão contratual 

quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros 

cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o 

avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de 

não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros 

de forma abusiva como demonstrado nos autos. Já há muito tem 

pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de 

juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo 

se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e 

Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos. Dessa forma, em casos 

excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade 

nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. 

Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na 

oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a 

taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa 

média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração 

do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do 

STJ. Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito 

questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 2,38% ao mês, 

desde a origem da mora, como indicado pelo autor em sua exordial e não 

impugnado especificadamente pelo requerido em sua defesa, pois 

corresponde mais a está espécie de contratação, em face sua natureza, 

estando em taxa média de mercado. Por tais razões inviável declara nula a 

contratação como pretendido na inicial. Quanto ao pedido de repetição de 

indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, quando da 
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adequação do contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, 

faculto a restituição de forma simples e atualizada. “Ad cautelam” concedo 

a tutela de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento 

da requerente até adequação do contrato, salvo no percentual aqui 

dirimido. Quanto aos danos morais, vale ressaltar que não configurado 

dano ou ofensa a direito de personalidade que justifique o pagamento da 

indenização. Somente é cabível a indenização, quando restar patente os 

pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes 

os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral 

para configurar a reparação civil. Diante do exposto e considerando o que 

mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de 

com Pedido Liminar e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no 

que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino 

o negócio jurídico firmado de cartão de crédito nº 5313.XXXX.XXXX.7024 

a taxa de juros será de 2,38% desde o início de pagamento parcial das 

faturas. Concedo a tutela de urgência para determinar que até adequação 

do contrato deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de 

pagamento do autor, salvo se no percentual aqui dirimido. Expeça-se o 

necessário. Havendo comprovação de pagamento à maior, proceda-se 

restituição de forma simples e atualizada. Custas e despesas processuais 

“pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009836-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009836-73.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: AIRLENE BERNARDO DE JESUS Vistos etc. - I - Certifique-se 

a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO HONDA S/A. em face de AIRLENE 

BERNARDO DE JESUS com pedido de liminar de apreensão de bem 

alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012425-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON GONCALVES DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012425-38.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: JANDERSON GONCALVES DA COSTA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

em face de JANDERSON GONCALVES DA COSTA com pedido de liminar 

de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 

911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da 

constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos 

da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o 

réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já 

autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos 

termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para 

obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se 

frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão 

circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante 

convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá 

propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento 

e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o 

caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o 

débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e 

parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. 

Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco 

dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade 

da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização 

do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo 
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contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) 

não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não 

decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, 

que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não 

úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no 

art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento 

arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as 

parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, 

no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009893-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FREITAS (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012721-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA EM 

CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013114-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIDAS INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 3 1 1 4 - 8 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DIDAS 

INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. em face de DIDAS INFORMATICA COMERCIO E 

REPRESENTACAO LTDA - ME com pedido de liminar de apreensão de bem 

alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012765-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS LUCCA SOUZA E SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012765-79.2020.8.11.0041 REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: MATHEUS LUCCA SOUZA E SILVA 

BARBOSA Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento 

das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do 

processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de 

vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora 

para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de MATHEUS 

LUCCA SOUZA E SILVA BARBOSA com pedido de liminar de apreensão 

de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há 

prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da 

parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, 

mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao 

oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 
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bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013145-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.R CONSTRUTORA E REFRIGERACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 3 1 4 5 - 0 5 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: J.R 

CONSTRUTORA E REFRIGERACAO EIRELI - ME Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. em face de J.R CONSTRUTORA E 

REFRIGERACAO EIRELI - ME com pedido de liminar de apreensão de bem 

alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013124-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE BARACAT DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 3 1 2 4 - 2 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ARIADNE 

BARACAT DE OLIVEIRA Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de 

ARIADNE BARACAT DE OLIVEIRA com pedido de liminar de apreensão de 

bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há 

prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da 

parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, 

mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao 

oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 
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judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013799-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 3 7 9 9 - 8 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FAGNER DE 

MEDEIROS SANTANA Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de 

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA com pedido de liminar de apreensão de 

bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há 

prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da 

parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, 

mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao 

oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013790-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NUNES DE CARVALHO PERROT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013790-30.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LEONARDO NUNES DE CARVALHO 

PERROT Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das 

custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. 

No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação 

da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para 

efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de LEONARDO NUNES DE 

CARVALHO PERROT com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 
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veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043289-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONIR FIGUEIREDO SILVA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008372-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO-OESTE COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL COSTA LEITE OAB - MT6608-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008372-48.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: CENTRO-OESTE COMERCIO 

DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes CENTRO-OESTE 

COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI e BANCO DO BRASIL SA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011068-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011068-57.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ROSANGELA APARECIDA DE FIGUEIREDO Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO HONDA S/A. e ROSANGELA 

APARECIDA DE FIGUEIREDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042380-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILON RIZZETTO TEIXEIRA OAB - RS33798 (ADVOGADO(A))

FLAVIA JACOVOZZI MIRANDA OAB - PR71812 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042380-51.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: EGMAR IVO FRANCISCO PERRI 

BRUNETTA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA e BANCO 

DO BRASIL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012686-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALESANDRO MENDES OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Considerando que até a presente data não houve a citação do Requerido, 

intimo a parte autora para impulsionar o feito no sentido de citar o réu, no 

prazo de 5 dias.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026854-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PANOSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1024490-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PORCINO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024490-02.2019.8.11.0041 AUTOR(A): NILSON PORCINO DE FIGUEIREDO 

REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes NILSON PORCINO DE FIGUEIREDO e BANCO FINASA BMC S.A. para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1059296-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA LEAO PREZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1059296-63.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: ANDREA CRISTINA 

LEAO PREZA EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. As custas 

iniciais foram recolhidas conforme guia acostada nos autos. Em sendo 

tempestivos, recebo os embargos do devedor, no efeito meramente 

devolutivo, mormente em face da ausência dos requisitos taxativos e 

cumulativos previstos no §1º do art. 919 do NCPC, o que deve ser 

certificado nos autos da execução. Apensem-se estes autos ao processo 

principal indicado na exordial. INTIME-SE a parte Embargada à 

manifestação, em quinze 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001023-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 26 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032206-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032206-80.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GILSON ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 
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partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes GILSON ALVES FERREIRA e BANCO PAN para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010630-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FURQUIM FERREIRA AGUIRRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1010630-94.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: FABIANA 

FURQUIM FERREIRA AGUIRRE Vistos. Conforme se depreende dos autos 

a parte Autora pugnou pela desistência da ação e consequente extinção 

do presente feito. Posto isso, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte Requerente (id. 

30506823), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do NCPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela parte 

desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja 

via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, 

cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou 

gravame. Certifique-se o trânsito em julgado oportunamente e arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 25 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035223-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035223-27.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GEDEON DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes GEDEON DA SILVA e BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1051253-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BOSS MATTOZO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1051253-40.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: SIRLENE BOSS MATTOZO 

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Defiro o pedido de AJG. 

Se no prazo, recebo os embargos no efeito meramente devolutivo, nos 

termos do art. 919, CPC, porquanto não vislumbro a incidência das 

hipóteses de suspensão. Ouça-se a parte embargada em 15 dias – art. 

920, I, CPC/2015. Apense-se aos autos principais. Intime-se. Cuiabá, 20 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031206-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SOLEDADE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031206-45.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: MARIA LUCIA DA SOLEDADE 

LIMA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. INDEFIRO o pedido da parte 

requerente para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos 

disponíveis, a fim de obter-se a localização da parte requerida. Ressalto 

que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte 

Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo. 

Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito e requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017157-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME (EXECUTADO)

EMILENE DE LIMA PEIXOTO FERREIRA JORGE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017157-04.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME, EMILENE DE LIMA PEIXOTO 

FERREIRA JORGE Vistos. INDEFIRO o pedido da parte requerente para que 

seja feita consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se 

a localização da parte requerida. Ressalto que não é dever do Juízo 

proceder com diligências competente à parte Autora, que possui meios e 

recursos mais do que suficientes para fazê-lo. Intime-se a parte Autora 

para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037773-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035494-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PAULO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

certifico que os embargos de declaração foi protocolado tempestivamente. 

Manifeste o embargado em cinco dias

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021765-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021765-40.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JORGE LUIS DE ASSIS 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes JORGE LUIS DE ASSIS OLIVEIRA e BANCO PAN para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034862-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034862-10.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARCOS ANTONIO FERREIRA e BANCO DAYCOVAL 

S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047105-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDO RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

deposite a parte credora diligencia para oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005973-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCARIS CRISTINA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

AR

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026862-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE DA COSTA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE A PARTE EM CINCO DIAS SOBRE O RETORNO DOS AUTOS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026862-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE DA COSTA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE A PARTE EM CINCO DIAS SOBRE O RETORNO DOS AUTOS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001942-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1001942-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUIS FERNANDO SAWAMURA DE 

SIQUEIRA Vistos etc. A parte autora BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. ingressou com ação de busca e apreensão em 

desfavor de LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA sustentando, em 

apertada síntese, que firmou contrato de financiamento com a parte 

demandada, porém os pagamentos não foram realizados. A liminar de 

busca e apreensão foi deferida (ID 11602008). O veículo fora apreendido 

(ID 12331083). O demandado purgou a mora ( ID 12415019), sendo que o 

veículo foi restituído (ID 12724986). É o relatório. Decido. Em decorrência 
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da purgação da mora o veículo foi restituído à parte requerida, conforme 

determina o § 2º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69. Esse fato ocasiona a 

extinção do processo, com ônus sucumbencial em desfavor do 

demandado, pois deu causa ao ajuizamento da busca e apreensão. Posto 

isso, julgo improcedente o pedido inicial, ante a purgação da mora, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte requerida LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como de honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme 

determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Essa 

condenação fica suspensa, CASO a parte autora seja beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Por fim, expeça-se o alvará judicial para o 

levantamento do valor depositado (ID 12415019) com transferência para 

conta indicada na petição de ID 28121986. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas devidas. P. R. I. C. Cuiabá, 12 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028942-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO CESAR FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO (REU)

 

CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO SEM QUE AS PARTES 

MANIFESTASSEM

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040419-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENIR DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX EMPREENDIMENTOS S/C LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1040419-12.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 9.540,00 ESPÉCIE: [Consórcio, Indenização por Dano Moral, 

Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA ENIR DA SILVA PEREIRA Endereço: RUA JUNDIAÍ, 03, 

quadra 05, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-270 POLO PASSIVO: Nome: 

FENIX EMPREENDIMENTOS S/C LTDA - ME Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 

2683, - ATÉ 1721 - LADO ÍMPAR, VILA SÃO PAULO, ARAÇATUBA - SP - 

CEP: 16015-460 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A Autora formalizou um contrato de consorcio junto 

à requerida na data de 19/03/1986, o qual já fora finalizado conforme carta 

de quitação:Contudo, a Requerida não procedeu com a baixa no gravame 

o qual consta no documento do veiculo até a data de hoje: Diante disso, a 

parte Autora buscou por INÚMERAS vezes contatar a empresa Ré com o 

fito de regularizar a situação do veiculo de forma amigável, porém, 

restando, todas elas, infrutíferas. Outrossim, fora enviado a partir desta 

especializada o ofício n° 046/2015/MLR, no qual foi requerido a baixa no 

gravame, entretanto, novamente, a Ré manteve-se inerte frente o 

problema da Autora impedindo que ela pudesse proceder com a venda do 

veículo. Cumpre informar que em pesquisa realizada na internet foi 

contatado a partir no site do Banco Central do Brasil que a Requerida 

esteve em processo de recuperação extrajudicial, o qual encontra-se 

encerrado no momento. Ademais, a partir de consulta do CNPJ no site da 

receita a situação da empresa encontra-se como “ativa”, portanto, não há 

motivo aparente que justifique a negligencia da Requerida frente ao 

consumidor. Ante o exposto, bem como todos os transtornos vivenciados 

pela Autora nesse interim, vem socorrer-se do Poder Judiciário com o fito 

de ver seu direito tutelado no sentido de condenar a Requerida a proceder 

com a baixa no gravame no registro do veículo, além da devida 

indenização pelos danos morais sofridos. DECISÃO: Vistos etc. Diante das 

tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos termos dos 

artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora 

Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital 

contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, 

do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos 

autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. 

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MARCELO PARADA MACHADO FILHO, digitei. CUIABÁ, 26 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026600-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABES LYRA SOUZA DE LIMA (REU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO PROCESSO n. 1015324-77.2018.8.11.0041 Valor da causa: 
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R$ 122.904,77 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->MONITÓRIA (40) AUTOR: 

Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE III), 

SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70073-901 RÉU: Nome: VERA LUCIA BERNARDINO DA COSTA Endereço: 

RUA TENENTE EULÁLIO GUERRA, 831, - DE 795/796 A 1099/1100, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-065 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto 

e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ R$122.904,77 (Cento e 

vinte e dois mil novecentos e quatro reais e setenta e sete centavos), 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% do valor da causa, no prazo de 15 

dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente 

de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não 

apresentados os embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários para a satisfação da dívida. CIENTE a parte 

citada que, no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), 

ficará isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC/2015) ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido 

de custas e honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês. RESUMO DA INICIAL:Em 06 de julho de 

2016, os Requeridos firmaram com o Requerente, Cédula de Crédito 

Bancário nº 40/01372-5, em que foi disponibilizado crédito até o limite de 

R$102.750,00 (Cento e dois mil e setecentos e cinquenta reais), com 

vencimento final avençado para 01/07/2020. Documentos anexos. A 

garantia do contrato foi reconstituída conforme ADITIVO DE RETIFICAÇÃO 

E RATIFICAÇAO celebrado em 29/08/2016. Trata-se de Contrato de Crédito 

em que o Requerente disponibilizou para os Requeridos o valor 

supracitado como limite de Crédito conforme descrição no preâmbulo do 

aludido Contrato. Pactuaram as partes que os Requeridos realizariam 

pagamento em favor do Requerente, em 36 (trinta e seis) prestações 

mensais e sucessivas, conforme apontada no Instrumento de Crédito. 

Ocorre que os Requeridos utilizaram o valor contratado, contudo, não 

cumpriu com as obrigações definidas no Instrumento de Crédito no tocante 

ao pagamento do valor utilizado. Desta forma tornaram-se inadimplentes 

sendo exigida a integralidade da dívida. O valor total atualizado da dívida 

que, acrescido dos encargos financeiros pactuados, até 30 de junho de 

2018, perfaz a quantia de R$122.904,77 (Cento e vinte e dois mil 

novecentos e quatro reais e setenta e sete centavos), conforme 

demonstra a planilha de cálculo anexa a presente peça, em cumprimento 

ao disposto no artigo 798, § único do Novo Código de Processo Civil, a 

qual contém memória discriminada e atualizada do débito de forma clara e 

objetiva dispensando qualquer requisito técnico para sua compreensão. 

Não obstante o débito decorrente do saldo devedor devem os Requeridos 

ao Requerente os encargos contratuais e de INADIMPLEMENTO previstos 

no referido instrumento. Para assegurar o pagamento da dívida, os 

Requeridos vincularam ao contrato em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em 

garantia, os bens abaixo descritos, os quais podem ser localizados na 

Rua Santa Barbará, n° 40, Jardim Santa Marta, Cuiabá/MT, CEP 78043-680. 

Considerando o inadimplemento e esgotados todos os meios suasórios 

para a obtenção do seu crédito, vem o Requerente propor a presente 

demanda. DECISÃO: Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos 

termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, 

que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: Será nomeado 

curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC/2015) CUIABÁ, 27 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021293-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR AUGUSTO VITES GARCIAS (REU)

GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - ME (REU)

ALDO IVAN VITES GARCIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT6595-O (ADVOGADO(A))

 

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO PROCESSO n. 1015324-77.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

R$ 122.904,77 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->MONITÓRIA (40) AUTOR: 

Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE III), 

SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70073-901 RÉU: Nome: VERA LUCIA BERNARDINO DA COSTA Endereço: 

RUA TENENTE EULÁLIO GUERRA, 831, - DE 795/796 A 1099/1100, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-065 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto 

e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ R$122.904,77 (Cento e 

vinte e dois mil novecentos e quatro reais e setenta e sete centavos), 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% do valor da causa, no prazo de 15 

dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente 

de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não 

apresentados os embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários para a satisfação da dívida. CIENTE a parte 

citada que, no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), 

ficará isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC/2015) ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido 

de custas e honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês. RESUMO DA INICIAL:Em 06 de julho de 

2016, os Requeridos firmaram com o Requerente, Cédula de Crédito 

Bancário nº 40/01372-5, em que foi disponibilizado crédito até o limite de 

R$102.750,00 (Cento e dois mil e setecentos e cinquenta reais), com 

vencimento final avençado para 01/07/2020. Documentos anexos. A 

garantia do contrato foi reconstituída conforme ADITIVO DE RETIFICAÇÃO 

E RATIFICAÇAO celebrado em 29/08/2016. Trata-se de Contrato de Crédito 

em que o Requerente disponibilizou para os Requeridos o valor 

supracitado como limite de Crédito conforme descrição no preâmbulo do 

aludido Contrato. Pactuaram as partes que os Requeridos realizariam 

pagamento em favor do Requerente, em 36 (trinta e seis) prestações 

mensais e sucessivas, conforme apontada no Instrumento de Crédito. 

Ocorre que os Requeridos utilizaram o valor contratado, contudo, não 

cumpriu com as obrigações definidas no Instrumento de Crédito no tocante 

ao pagamento do valor utilizado. Desta forma tornaram-se inadimplentes 

sendo exigida a integralidade da dívida. O valor total atualizado da dívida 

que, acrescido dos encargos financeiros pactuados, até 30 de junho de 

2018, perfaz a quantia de R$122.904,77 (Cento e vinte e dois mil 

novecentos e quatro reais e setenta e sete centavos), conforme 

demonstra a planilha de cálculo anexa a presente peça, em cumprimento 

ao disposto no artigo 798, § único do Novo Código de Processo Civil, a 

qual contém memória discriminada e atualizada do débito de forma clara e 

objetiva dispensando qualquer requisito técnico para sua compreensão. 

Não obstante o débito decorrente do saldo devedor devem os Requeridos 

ao Requerente os encargos contratuais e de INADIMPLEMENTO previstos 

no referido instrumento. Para assegurar o pagamento da dívida, os 

Requeridos vincularam ao contrato em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em 

garantia, os bens abaixo descritos, os quais podem ser localizados na 
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Rua Santa Barbará, n° 40, Jardim Santa Marta, Cuiabá/MT, CEP 78043-680. 

Considerando o inadimplemento e esgotados todos os meios suasórios 

para a obtenção do seu crédito, vem o Requerente propor a presente 

demanda. DECISÃO: Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos 

termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, 

que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: Será nomeado 

curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC/2015) CUIABÁ, 27 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022966-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK DE LARA PINTO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1022966-38.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 44.011,46 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: PATRICK 

DE LARA PINTO RIBEIRO Endereço: RUA F-4, 23, Quadra 75, PARQUE 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-304 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Na data de 

16/01/2015, o requerido celebrou com a Instituição Financeira requerente, 

o contrato n. 2331476160, contrato interno n. 4066643, materializado na 

Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículo, que concedeu ao 

requerido um financiamento no valor de R$ 53000,00 (cinquenta e três mil 

reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, cada qual 

com o valor de R$ 1597,81 (um mil e quinhentos e noventa e sete reais e 

oitenta e um centavos), com o primeiro vencimento em 16/02/2015 e o 

último vencimento em 16/01/2019. Em garantia das obrigações assumidas 

a parte requerida transferiu em Alienação Fiduciária, o bem descrito no 

mencionado contrato, a saber: MARCA – FIAT MODELO – DOBLO 

ATTRACTIVE 1.4 COR - BRANCA ANO/FAB – 2014 ANO/MOD – 2015 

CHASSI – 9BD119707F1123387 PLACA – QBB6411 UF – MT RENAVAM - 

01036470749 Ocorre, porém, que a parte requerida se tornou 

inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 

16/11/2016, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 

2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. O 

requerente, seguindo os procedimentos estabelecidos pe la Lei 

13.043/2014, constituiu em mora o requerido, por meio da notificação 3 

formalizada por carta registrada com aviso de recebimento, conforme 

documentação anexa. Assim, o débito vencido do réu, devidamente 

atualizado até 25/07/2017, pelos encargos contratados importa em R$ 

15250,88 (quinze mil e duzentos e cinquenta reais e oitenta e oito 

centavos), sendo que o valor total para fins de purgação da mora 

corresponde a R$ 44011,46 (quarenta e quatro mil e onze reais e quarenta 

e seis centavos). Desta feita, cabe ao banco credor o direito de fazer 

apreender o bem que lhe foi fiduciariamente alienado e em seguida 

promover a sua venda aplicando o respectivo resultado ao pagamento do 

débito de R$ 44011,46 (quarenta e quatro mil e onze reais e quarenta e 

seis centavos), correspondente ao principal e acessórios das dívidas 

vencidas e vincendas do requerido, devidamente discriminados no 

demonstrativo de débito colacionado aos autos. Ressalte-se que, nos 

termos do artigo 1.368-B do Código Civil – com nova redação conferida 

pela Lei nº 13.043/2014 – a consolidação da propriedade plena e 

exclusiva do bem objeto de garantia ao contrato em análise deverá ocorrer 

livre de ônus, o que obsta a cobrança de quaisquer tributos, multas, 

diárias de pátio e outros encargos de responsabilidade do devedor, réu 

neste processo. DECISÃO: Vistos etc. Defiro o pedido feito no id. anterior. 

Às providências. Uma vez cumprido, manifeste-se a parte autora no prazo 

de 10 (dez) dias. Em seguida, vote-me concluso. Intime-se. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). CUIABÁ, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012825-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

J. P. D. M. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1012825-52.2020.8.11.0041 AUTOR(A): KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA, J. P. D. M. P. F. REU: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência/evidência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo 

de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. No caso é indispensável à resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade dos fatos, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredido necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Os 

descontos mencionados na exordial, pelos documentos juntados, já vêm 

ocorrendo por mais de uma vez, e como se não bastasse, pelos próprios 

e-mails trocados com o banco, e em resposta deste, se referem à 

adiantamento/antecipação de décimo-terceiro salário, obviamente 

contratado pela própria autora. Além do mais, dos depósitos e 

transferências que constam nos extratos de conta-corrente, nenhum 

deles menciona ser verba de pensão alimentícia, e tão pouco há menção 

de que a conta bancária foi aberta para essa finalidade, de modo que a 

princípio, e aparentemente, se tratam de descontos legítimos de 

compromissos assumidos pela própria parte autora, mas que, por óbvio, a 

regularidade passará pelo crivo do contraditório. Diante do exposto, 

indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta 

na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara 

Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui 

foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência de mediação. 

Cite-se para responder, no prazo de 15 (quinxe) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012564-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO XAVIER DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012564-87.2020.8.11.0041 AUTOR: BENEDITO ANTONIO XAVIER DA 

FONSECA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Defiro a AJG. A 

parte autora propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo 

consignado feito por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela 

de urgência para o fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos 

descontos na folha de pagamento, e ainda que o banco se abstenha de 

inserir a dívida nos cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só 

se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

exatos termos do art. 300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na 

espécie. No caso vertente não verifico aqueles elementos. No que tange a 

suspensão dos descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e 

muito menos o fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo 

a inicial, vêm se dando há bastante tempo, o segundo porque, 

aparentemente, o empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. 

No que diz respeito à inserção do nome do devedor em cadastro de 

proteção ao crédito, é exercício regular de direito caso haja inadimplência, 

e a instituição financeira poderá responder civilmente caso o faça 

erroneamente, ou com abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de 

urgência. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências legais. DEIXO de designar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa 

vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo 

observado ao longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a 

entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente 

caso haja interesse das duas partes na realização do ato, nada impede 

que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do 

CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013515-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013515-81.2020.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA HELENA DA SILVA 

RAMOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora 

propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito 

por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o 

fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha 

de pagamento, e ainda que o banco se abstenha de inserir a dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só se concede quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 

300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente 

não verifico aqueles elementos. No que tange a suspensão dos 

descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e muito menos o 

fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm 

se dando há bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o 

empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. No que diz respeito 

à inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é 

exercício regular de direito caso haja inadimplência, e a instituição 

financeira poderá responder civilmente caso o faça erroneamente, ou com 

abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013591-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA PEREIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013591-08.2020.8.11.0041 REQUERENTE: GERCINA PEREIRA SALES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A SUSPENSÃO + EXIBIÇÃO Vistos 

etc. Defiro a AJG. A parte autora propôs a presenta ação insurgindo-se 

contra empréstimo consignado feito por meio de cartão de crédito. Com a 

inicial, pede tutela de urgência para o fim de se determinar o 

cancelamento/suspensão dos descontos na folha de pagamento, e ainda 

a exibição do contrato original. Pois bem! Tutela só se concede quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 

300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente 

não verifico aqueles elementos. No que tange a suspensão dos 
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descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e muito menos o 

fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm 

se dando há bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o 

empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. Por fim, quanto ao 

pedido de exibição do contrato, também não vejo necessidade, é 

obrigação da instituição demandada apresentá-lo com a sua defesa, sob 

pena de se refutarem verdadeiros os atos alegados na exordial que digam 

respeito ao contrato. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. 

Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências 

legais. DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 

do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do 

pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo 

do tempo, o que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação 

jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das 

duas partes na realização do ato, nada impede que seja posteriormente 

designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. 

Cuiabá, 25 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013817-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA RIBEIRO WEITMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013817-13.2020.8.11.0041 AUTOR(A): SONIA MARIA RIBEIRO 

WEITMANN REU: BANCO BMG S.A SUSPENSÃO DE DESCONTO + 

ABSTENÇÃO DE SERASA Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora propôs 

a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito por 

meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o fim 

de se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha de 

pagamento, e ainda que o banco se abstenha de inserir a dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só se concede quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 

300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente 

não verifico aqueles elementos. No que tange a suspensão dos 

descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e muito menos o 

fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm 

se dando há bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o 

empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. No que diz respeito 

à inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é 

exercício regular de direito caso haja inadimplência, e a instituição 

financeira poderá responder civilmente caso o faça erroneamente, ou com 

abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013850-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013850-03.2020.8.11.0041 AUTOR(A): SEBASTIAO GOMES CARDOSO 

REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora 

propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito 

por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o 

fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha 

de pagamento, e ainda a exibição do contrato original. Pois bem! Tutela só 

se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

exatos termos do art. 300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na 

espécie. No caso vertente não verifico aqueles elementos. No que tange a 

suspensão dos descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e 

muito menos o fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo 

a inicial, vêm se dando há bastante tempo, o segundo porque, 

aparentemente, o empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. 

Por fim, quanto ao pedido de exibição do contrato, também não vejo 

necessidade, é obrigação da instituição demandada apresentá-lo com a 

sua defesa, sob pena de se refutarem verdadeiros os atos alegados na 

exordial que digam respeito ao contrato. Desta forma, indefiro o pedido de 

tutela de urgência. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

com as advertências legais. DEIXO de designar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa 

vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo 

observado ao longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a 

entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente 

caso haja interesse das duas partes na realização do ato, nada impede 

que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do 

CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013688-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ GALDINO DELGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013688-08.2020.8.11.0041 AUTOR(A): EDSON LUIZ GALDINO DELGADO 

REU: BANCO PAN Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora propôs a 

presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito por meio 

de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o fim de 

se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha de 

pagamento, e ainda que o banco se abstenha de inserir a dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só se concede quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 

300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente 

não verifico aqueles elementos. No que tange a suspensão dos 

descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e muito menos o 

fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm 

se dando há bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o 

empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. No que diz respeito 

à inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é 

exercício regular de direito caso haja inadimplência, e a instituição 

financeira poderá responder civilmente caso o faça erroneamente, ou com 

abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 
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Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004464-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR MATTEUS SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT22035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004464-46.2020.8.11.0041 AUTOR(A): HIGOR MATTEUS SILVA MORAES 

REU: VIA VAREJO S/A, BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Analisando a petição inicial, 

verifico a presença do periculum in mora, e do fumus boni júris. O autor 

comprovou a negativação do seu nome, mesmo tentando resolver 

administrativamente seu problema, eis que quis quitar seu financiamento 

mas com desconto ínfimo de juros por quitação antecipada. O 

financiamento consta como juros contratados ao mês a importância de 

7,42%, CET de 136,05% ao ano, o que, a princípio, ultrapassa e muito a 

taxa média de mercado, trazendo verossimilhança a alegação. Mesmo 

tentando intermediar a negociação via PROCON, veio a negativação, com 

vencimento antecipado das prestações vincendas. Por tudo isso, entendo 

viável nesse momento o deferimento da liminar vindicada. Isto posto, 

concedo a liminar para o fim de determinar à requerida Via Varejo S.A., 

que, no prazo de 10 (dez) dias, exclua o nome do autor dos bancos de 

dados cadastrais negativos SPC/SERASA, SCPC, exclusivamente em 

relação ao contrato objeto desta lide, sob pena de multa diária de R$ 

200,00, limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Após, 

citem-se os réus para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do 

CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do 

pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo 

do tempo, o que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação 

jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das 

duas partes na realização do ato, nada impede que seja posteriormente 

designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004774-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Outros Interessados:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (EMBARGANTE)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004774-52.2020.8.11.0041 EMBARGANTE: JOSE CUSTODIO DA SILVA 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte requerente não fez comprovação da necessidade, como 

apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de 

renda anual junto à Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, 

não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua 

declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. 

Como se não bastasse, a parte autora embarga uma execução, garantida 

por gado nelore e diversos imóveis rurais, o que é totalmente incompatível 

com a declaração de hipossuficiência para a obtenção da Justiça Gratuita. 

Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da 

parte autora para no prazo de cinco dias proceder ao recolhimento da guia 

de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único 

do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008517-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI TORRES MAIA (EXECUTADO)

TM-CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008517-70.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: 

TM-CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI - ME, LEONI TORRES MAIA Vistos 

etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais 

taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e 

intime-se a parte TM-CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI - ME e outros, nos 

termos do art. 829 do CPC/2015, para efetuar o pagamento do débito em 

03 dias. 2. Não sendo providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça 

promover a penhora e avaliação de bens, suficientes para pagamento do 

débito, intimando-se o devedor em seguida; se não for localizado, deverá 

ser procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de 

não localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto 

nos termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento 

do débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 

10% sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 

1º, CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. 

O devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. 7. Indefiro o pedido de liminar de arresto exordial, eis que não 

comprovada nenhuma situação de que a parte executada está dilapidando 

ou degradando os seus bens. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 26 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003920-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIL JOSE DE PAULA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1003920-29.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: IZAIL JOSE DE 

PAULA OLIVEIRA Vistos, etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. ingressou com ação de busca e apreensão contra 

IZAIL JOSE DE PAULA OLIVEIRA, sustentando, em apertada síntese, que 

firmou contrato de financiamento com o demandado referente a aquisição 

de bem móvel, entretanto a parte Requerido deixou de adimplir as parcelas 

do financiamento pactuado. A liminar de busca e apreensão foi deferida 

(ID.17112287). O veículo foi apreendido (ID 17653580) e o demandado foi 

citada. Citado, o demandado não apresentou contestação (ID 21808540). É 

o relatório. Decido. O pedido se acha devidamente instruído e, em se 

tratando de revel, deve ser aplicada a regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, impondo-se a procedência da ação bem como possibilita o 

abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do 

artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos, 

constato que o demandante comprovou que firmou com o demandado 

contrato de empréstimo com alienação fiduciária. Aliado a isso, o 

demandante também comprovou que o demandado não pagou o débito, o 

que autoriza a procedência do pedido inicial. Posto isso, sem maiores 

delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com o fim de: - Consolidar a posse e propriedade plena do veículo 

em favor do demandante, com fundamento no § 1º do artigo 3º do 

Decreto-lei 911/69; Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da 

alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. - 

Extinguir o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

demandado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. P. R. I. C. Cuiabá, 26 

de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Portaria

PORTARIA Nº 001/2020.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PAULO DE TOLEDO DE RIBEIRO 

JUNIOR – MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO 

BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI.

CONSIDERANDO a pandemia decorrente do COVID – 19 (Novo 

Coronavírus) e as disposições estabelecidas na Portaria – Conjunta de n. 

247, emitida pelo E. Tribunal de Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que a partir do dia 20.03.2020, o atendimento dos 

casos urgentes, pela Secretaria e gabinete, aos advogados, membros do 

Ministério Público e Defensoria Pública, será realizado via e-mail.

Art. 2º - Assim, para que o atendimento seja realizado, deverão 

advogados e demais interessados entrar em contato com a Secretaria e 

gabinete através dos e-mails abaixo disponibilizados:

- Secretaria: cba.4direitobancario@tjmt.jus.br

- Gestora da Vara: merly.sguarezi@tjmt.jus.br

- Gabinete: ana.barros@tjmt.jus.br

Art. 3º - Eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões 

desta Portaria serão sanadas pela Secretaria e Gabinete do Juízo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor em 20.03.2020.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013806-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013806-81.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006834-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006834-32.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro parcialmente o 

pedido do requerente, constante da petição de Id 28372941. E para tanto, 

expeça-se mandado de citação do requerido, para pagamento do débito, 

ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do 

crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 

702 do CPC), na forma determinada na decisão de Id 20713115, no 

endereço indicado na petição de Id 28372941 (Rua Castro Alves, nº 789 – 

Bairro: S anta Cruz, CEP: 78.068 -200). Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 25 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1042369-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA STROZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1042369-22.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013878-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 424 de 804



Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013878-68.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1038112-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO LOPES HOLANDA (EMBARGANTE)

MARIA DO SOCORRO GUSMAO ZENAIDE HOLANDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038112-51.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013845-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W G DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013845-78.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004369-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO (EXECUTADO)

LUCIANO ARAUJO NASCIMENTO FILHO (EXECUTADO)

VILSON MOSQUEM DA SILVA (EXECUTADO)

SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA (EXECUTADO)

ALEXSSANDRO ARRUDA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004369-50.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Compulsando os autos 

constato que ainda não houve a citação de todos os executados, logo, 

para que seja analisado o pedido de constrição de valores/bens de ID 

26050216, deve o exequente providenciar a angularização processual 

com a citação de todos os executados. Intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013861-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZANETE FERREIRA CARDINAL FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013861-32.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017702-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE BENEVIDES DE MIRANDA (EXECUTADO)

JULIANE BENEVIDES DE MIRANDA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017702-40.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao 

Infoseg, visto que este juízo não tem mais acesso com o referido sistema 

para consulta de dados cadastrais. III - Indefiro o pedido de Id 28921981, 

tendo em vista que já houve consulta junto aos sistemas Infojud (Delegacia 

da Receita Federal) e Bacenjud, conforme despacho de Id 17595532. 

Intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

procedendo à citação das executadas, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1013026-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO PEREIRA NUNES FILHO OAB - MT0021015A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo 

datado em 12/02/2020) requer de dilação de prazo ( 15 dias) cujo o lapso 

temporal já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249 sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000443-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS PAVAO (EXECUTADO)

JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT (EXECUTADO)

M T DE NORTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo DE 05 (CINCO) DIAS 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 

e 249, sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos 

do art.485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038324-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE (EXECUTADO)

VF ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, bem como a impossibilidade de 

encaminhar mandados à Central de mandados no referido período, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021922-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO TEODORO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que 

a parte apelante, no ato de interposição do recurso comprovou o 

pagamento do preparo, conforme documentos acostados ao recurso. Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada/autora a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal,obedecida 

a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056451-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 

247/PRES TJMT, para que consigne em juízo o valor que entende devido 

(R$ 773,43), uma vez que não há qualquer vedação legal ao referido 

depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco servirá 

para deferir a tutela requerida, posto que analisar os pedidos de 

pagamento de contrato, em montante diverso do contratado (R$ 861,54), 

consoante determinado em Decisão Judicial proferida nos autos; outrossim 

ante ao contido nas Portarias supracitadas que impossibilita o 

encaminhamento de Cartas ao setor de expedientes, estes autos deverão 

permanecer suspensos até o findar do prazo assinalado nas referidas 

Portarias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042816-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CARNEIRO (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, bem como a impossibilidade de 

encaminhar mandados à Central de mandados no referido período, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034904-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIMBERLY CAMPOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

KIMBERLY CAMPOS DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034904-93.2018.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais das executadas pelos Sistemas Infojud (Delegacia da 

Receita Federal) e Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Kimberly 

Campos dos Santos Eireli - ME - CNPJ nº 21.637.684/0001-07. - Kimberly 

Campos dos Santos - CPF nº 017.746.691-02. Assim, visto que a resposta 
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acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação das executadas, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043609-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043609-80.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III - Tendo 

em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para consulta de 

dados cadastrais, defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido 

pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para 

tanto, procedo à consulta: - Joao Pedro da Silva - CPF nº 799.462.401-49. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029315-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA REIS DE MATOS AZAMBUJA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029315-57.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

Id 28800905, tendo em vista que já houve a consulta junto ao sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), conforme despacho de Id 

19883002. II - Por analogia, defiro a consulta dos dados cadastrais da 

requerida pelo Sistema Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Julia 

Reis de Matos Azambuja - CPF nº 043.809.691-69. Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que 

se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação da requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022375-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSA IMIANI LOPES (EXECUTADO)

FORTALEZA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

RAIMUNDO TRAJANO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022375-76.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Defiro o pedido de 

consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de localização e possível 

inclusão de restrição junto a veículos em nome dos executados: - 

Fortaleza Transportes e Turismo Eireli – Epp, CNPJ n. 20.812.407/0001-20; 

- Raimundo Trajano Lopes, CPF n. 651.440.901-68; - Elsa Imiani Lopes, 

CPF n. 567.461.561-68. Visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016600-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENT SUL CLIMATIZACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS PAULINO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016600-80.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Defiro o pedido de 

consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de localização e possível 

inclusão de restrição junto a veículos em nome dos executados: - Vent Sul 

Climatização Ltda ME, CNPJ n. 07.902.769/0001-44; - Carlos Paulino de 

Lima, CPF n. 171.831.568-69. Visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007643-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALATTAN GALESKI OAB - MT26425/O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ITAMAR ZEITOUN (EXECUTADO)

IRLAN ZEITOUN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745-B (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007643-90.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Proceda-se ao 

desentranhamento do documento de ID 28148620, pois não se refere a 

esta demanda. II – A decisão de ID 28148615 passou irrecorrida, assim, 

prejudicado o pleito do exequente de ID 28461651. III – Visto que os 
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valores já se encontram vinculados aos autos, expeça-se o competente 

alvará judicial ao executado, conforme decisão de ID 28148615 e dados 

de ID 28296190. IV – Após, intime-se o exequente para dar o regular 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 26 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007597-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR TEREZINHA GIACHETTO DA SILVA (REU)

JOSE CUSTODIO DA SILVA (REU)

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JENNYFER MORAES DE LIMA OAB - MT22767/O (ADVOGADO(A))

MARIA ELENA DA SILVA OAB - 384.312.541-49 (REPRESENTANTE)

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT17530-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, os Embargos Monitórios apresentados nos 

presentes autos pelas partes requeridas: Espólio de José Custódio de 

Melo representado por Maria Elena da Silva, e Nair Terezinha Gianeto da 

Silva, foram protocolados tempestivamente. Certifico mais, decorreu o 

prazo de citação formalizada nestes autos conforme certidão de ID 

20875082, e a parte Executada: Laura Regina Domingos de Plácido não 

opôs Embargos Monitórios e nem comprovou o pagamento do débito 

exequendo Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre os Embargos, dentro do prazo legal, obedecida a suspensão de 

prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249, bem como, em igual 

prazo, quanto a certidão de decurso de prazo ora expedida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002603-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARTINS DE MORAIS (EXECUTADO)

JOAO VICTOR COSTA SOARES (EXECUTADO)

JOAO VICTOR COSTA SOARES - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249 , sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024308-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA SALLES DE LUCENA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026262-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEICAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

M.C. MACIEL FILHO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 

247/PRES TJMT, quanto a proposta apresentada de acordo apresentada 

pala parte executada no ID 29347160, sob pena de concordância tácita.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014373-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DE ANDRADE (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DE ANDRADE - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a parte autora NÃO encartou o comprovante 

de pagamento de diligência APENAS INFORMOU QUE O MESMO 

ENCONTRAVA-SE EM ANEXO, PORÉM VERIFICO QUE O MESMO INEXISTE, 

IMPOSSIBILITANDO o prosseguimento do feito, assim sendo, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora para depositar a diligência para 

condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito da 

referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249 , sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014031-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON CARDOSO SIMOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014031-04.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014332-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo 

comum de 10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais ora 

encartados aos autos. consubstanciados na quantia de R$ 7.700,00 sob 

pena de concordância tácita.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001992-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA NUNES DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação de apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente 

e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes 

autos, dentro do prazo legal obedecida a suspensão de prazos imposto 

pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009462-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO DA COSTA FARIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA OAB - MT5767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu 

patrono para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS,obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249 encartando ao mesmo o recolhimento do montante dos 

honorários do perito, possibilitando a realização da perícia contábil 

necessária. Anoto a inércia do embargante incorrerá na PENHORA online 

do valor da proposta de honorários, possibilitando a realização da perícia 

contábil, consoante decisão judicial contida nos autos IRRECORRIDA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR CRISTALDO (REU)

VANIA FATIMA DE FRANCA CRISTALDO (REU)

J. L. CHAVES DE FRANCA & CIA LTDA - ME (REU)

WALDECI MOREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000067-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REU: J. 

L. CHAVES DE FRANCA & CIA LTDA - ME, WALDECI MOREIRA DA SILVA, 

NESTOR CRISTALDO, VANIA FATIMA DE FRANCA CRISTALDO Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas, ID 2905293. II – Citem-se os 

requeridos para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, 

ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. III – Intime-se o requerente para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043273-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABNEL FERREIRA DE ALMEIDA FILHO (EMBARGANTE)

SIMETRYA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT11547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043273-42.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: SIMETRYA TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO EIRELI, ABNEL FERREIRA DE ALMEIDA FILHO 

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Defiro, excepcionalmente, o recolhimento das custas ao final do processo, 

ante a alegação de impossibilidade momentânea do embargante de custear 

as despesas processuais, garantindo-lhe, dessa forma, o direito 

constitucional de acesso à Justiça. II – Recebo os presentes embargos 

SEM o efeito suspensivo, tendo em vista a ausência dos requisitos 

autorizadores previstos no §1º do art. 919 do CPC. III – Intime-se o Banco 

embargado, na pessoa de seus Patronos, para impugnação, no prazo 

legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013906-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEIA OLIVEIRA DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1013906-36.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Analisando os autos verifico que na notificação de Id 30683889 - pág. 1, 

consta apenas informação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

de entrega do objeto (Id 30683889 - pág. 2), porém, sem qualquer 

assinatura e sem o respectivo Aviso de Recebimento, e não certidão do 

cartório que possui fé pública, da entrega da notificação, devendo possuir 

a assinatura pessoal do recebedor, não restando comprovada assim, a 

mora da requerida. Ressalto que a constituição em mora da requerida 

(notificação – via postal, com aviso de recebimento, ou instrumento de 

protesto) é requisito indispensável para a concessão da liminar na ação 

de busca e apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para trazer 

aos autos a competente notificação extrajudicial da requerida ou 

instrumento de protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. II - Por conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 429 de 804



pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004196-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR PIMENTA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1004196-60.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 29198358 e concedo o prazo de 20 (vinte) dias. 

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Em seguida, 

voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022120-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMETRYA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (EXECUTADO)

ABNEL FERREIRA DE ALMEIDA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT11547-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022120-50.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: SIMETRYA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, ABNEL 

FERREIRA DE ALMEIDA FILHO Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Tendo 

em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ, informando que não há conta 

para o referido processo, oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para 

vincular a estes autos, os numerários bloqueados e transferidos, via 

Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio dos valores junto aos ID’s 28235820 e 28356633, no 

prazo de 02 (dois) dias. II – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia 

da Receita Federal constante no ID 28789347, para localização de bens 

dos executados: - Context Services e Tecnologia Eireli (Simetrya 

Tecnologia a Informação Eireli) - CNPJ n. 08.939.203/0001-50; - Abnel 

Ferreira de Almeida Filho - CPF n. 483.453.341-72. III – Defiro também o 

pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de localização 

e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome dos executados. 

IV – Intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados das 

consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, bem 

ainda, promover ao andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017335-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B K B FONTES - ME (EXECUTADO)

RAMIRO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017335-16.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido do exequente contido na petição de Id 24139755, no que tange à 

citação da empresa executada, através da citação de seu avalista, no 

contrato firmado entre as partes. Afirma o exequente que o avalista é o 

representante legal da empresa e que foi efetivamente citado, consoante 

certidão de Id 10434396. Pede que a referida citação seja considerada 

também para a empresa. Todavia, verifica-se da referida certidão de Id 

10434396, que o Sr. Oficial de Justiça expressamente certificou a citação 

do avalista, Ramiro Augusto de Figueiredo, aduzindo, no entanto, que não 

foi possível a citação da empresa B. K. B. Fontes Ltda ME. Apesar dos 

argumentos do banco exequente não se fez possível apurar que o 

avalista é efetivamente o sócio administrador da empresa, ademais, a 

pessoa natural do sócio não se confunde com a pessoa jurídica, mesmo 

que aquele represente este ativa e passivamente. Uma vez que ambos 

possuem personalidades distintas. A citação é indispensável á validade do 

processo e imprescindível ao exercício de ampla defesa, não podendo ser 

suprimida diante da dificuldade da parte credora, na localização da parte 

devedora. II – Considerando que houve a efetiva citação do 

avalista/executado Ramiro Augusto de Figueiredo, e verificando sua 

inércia, que apesar de citado não pagou o débito, aliado ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, 

do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora para garantir a execução. Ante as disposições do 

Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

penhora online constante da petição de Id 24139755 do exequente e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado, R$ 307.842,2 8 (trezentos e sete mil oitocentos e quarenta e 

dois reais e vinte e oito centavos), que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes ao executado: Ramiro Augusto de 

Figueiredo, CPF nº 346.023.991 -34 e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão. Existindo saldo 

razoável para a garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do 

Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se o 

executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. 

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias. III – Intime-se o exequente para dar andamento ao 

feito, promovendo a citação da executada B. K. B. Fontes Ltda ME, bem 

como, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena 

de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011592-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DO NASCIMENTO MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE FARIA OAB - SP173183 (ADVOGADO(A))

JOAO DALBERTO DE FARIA OAB - SP49438 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011592-54.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Na 

sentença de Id 28502919 julgou o Juízo parcialmente procedente a ação 

de revisão de Cédula de Crédito Bancário de n. 0101651501, firmada em 

04/07/2016, constante do Id 18813914, determinando o seguinte: a) 

mantendo os juros remuneratórios em 1,58% ao mês; b) mantendo a 

capitalização mensal dos juros, na forma contratada; c) excluindo os juros 

remuneratórios (que, no caso, em ambos os contratos, faz às vezes de 

comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de 

mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. d) afastando o 

pedido no tocante à cobrança de IOF, posto que incidiu uma única vez e 

referente ao ressarcimento da instituição financeira, de imposto que ela 

pagou integralmente, em nome do cliente; e) mantendo a contratação da 

Taxa de Cadastro, em vista da sua legalidade. f) mantendo o as 

cobranças da tarifa de registro de contrato, cobrada no valor de R$ 

317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos) e de 

avaliação do bem (R$ 390,00 – trezentos e noventa reais), conforme 

contrato de Id 18813914, uma vez que cobradas por serviços 

efetivamente prestados. Mantendo as demais cláusulas do contrato. E 

considerando que o banco decaiu de parte mínima dos pedidos, condenou 

o requerente ao pagamento de custas e honorários, todavia, a obrigação 

ficará suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. Banco Bradesco 

S/A apresentou na petição de Id 28931948 Embargos de Declaração da 

sentença proferida alegando a existência de contradição pleiteando o 

acolhimento destes para suprir ponto contraditório e aclarar a r. decisão. 

Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery 

Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma 

decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora 

Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no 

tocante a suposta contradição existente na sentença proferida. 

Argumentou o banco embargante que a sentença manteve os juros 

remuneratórios ajustados no contrato, no percentual de 1,58% ao mês, no 

entanto, excluiu os juros remuneratórios incidentes nos encargos 

moratórios, entendendo que faz vezes de comissão de permanência, 

determinando que se deve instituir como penalidades de mora: multa de 

2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

e, ainda, a correção monetária pelo INPC (...)” Entendeu o embargante a 

existência de contradição. Pediu assim seja sanada a contradição. Apesar 

dos substanciosos argumentos do embargante, não vejo como acolher 

seu pedido. O item “a” da revisão da cédula trata dos juros 

remuneratórios, também chamados de compensatórios que tem por 

definição compensar os frutos naturais do capital empregado, ou seja, 

remunerar a instituição pelo valor emprestado, incidindo a cada parcela os 

juros que elevam o valor para além de uma simples conta de dividir o preço 

total pela quantidade de meses escolhidos. Já os juros remuneratórios 

tratados no item “c” da revisão realizada, se referem aos encargos em 

caso de mora, ou seja, em caso de atraso no pagamento do contrato e 

serve para remunerar o capital emprestado, atualizar monetariamente o 

saldo devedor e punir o devedor caso haja descumprimento contratual. 

Assim, não verifico qualquer contradição na sentença embargada. Com 

efeito, observo que ambas as matérias foram devidamente analisadas na 

sentença e conforme se verifica dos argumentos do embargante pretende 

apenas a reapreciação dos autos, conforme fundamento da sentença 

embargada. Todavia, ressalto que a matéria já foi abordada e esgotada na 

referida sentença. Verifico assim que os embargos, em verdade, não 

aponta contradição específica e de forma objetiva que exija reparo, 

constituindo meio inadequado para a obtenção de um novo julgamento da 

questão já analisada. Cito jurisprudência do e. STJ, neste sentido: 

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes 

os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem 

inconformidade com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir 

matérias já decididas, razão pela qual é inteiramente aplicável a orientação 

segundo a qual não viola o art. 535 do CPC, nem importa negativa de 

prestação jurisdicional, a decisão que, mesmo sem ter examinado 

individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, 

entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a 

controvérsia posta. 2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando 

ensejo à aplicação da penalidade prevista no art. 538, § único, do CPC, à 

razão de 1% do valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração 

rejeitados." (EEAAR 1926 / RS, Rel Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

Primeira Seção, j. 25/08/2004). Colaciono ainda julgado dos tribunais 

pátrios, neste exato sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas se 

prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material 

contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo 

permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em 

consequência, a inversão do resultado final. 2. Não há que se falar em 

omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo 

embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que 

contraria ao entendimento da parte. 3. Ainda que para fins de 

prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos 

se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. 

(Acórdão n. 948993, 20151310039450APC, Relator: ANA MARIA 

CANTARINO, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/6/2016, Publicado 

no DJE: 23/6/2016. Pág.: 207/219) Assim, in casu, não restou configurada 

a contradição apontada, de forma a vir justificar a modificação da 

sentença, ou a necessidade de esclarecer os termos da mesma. 

Reafirmo, a modificação do seu conteúdo é processualmente impossível, 

visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe 

ao juiz modificar questão já decidida, devendo ser combatida através do 

recurso cabível. Com essas considerações, conheço dos embargos 

declaratórios, Id 28931948, e rejeito os mesmos. Intimem-se. Aguarde-se o 

decurso de prazo, após, certifique-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024036-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024036-27.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI, 

JOSE ROBERTO RIBEIRO Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Antes de 

analisar o pedido de expedição de alvará judicial junto ao ID 21519174, 

certifique a Secretaria o decurso de prazo para os executados 

impugnarem a penhora de valores junto ao sistema BacenJud, constantes 

nos ID’s 14289553 e 14289436, consoante determina o artigo 854 do 

Código de Processo Civil. II – Antes de analisar o pedido para expedição 

do mandado de penhora e avaliação do imóvel indicado junto aos ID's 

27754033, 27754035 e 27754036, intime-se o exequente para trazer aos 

autos o valor do débito atualizado, tendo em vista que a última atualização 

ocorreu em janeiro/2018, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 25 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016685-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO RICARDO HAUSSEN RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1016685-32.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de suspensão de Id 29019706, posto que o requerente 

não providenciou a execução da liminar e a consequente citação válida do 

requerido. Ademais, a suspensão do andamento não tem o condão de 

eternizar o feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de 

processos na Secretaria. Assim, intime-se o requerente, para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022315-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO FRANCISCO PINTO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1022315-69.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, postulado na 

petição de Id 22707812, diante da cessão de crédito realizada, 

comprovada no Id 28544454 e 28544455, devendo passar a integrá-lo 

Omni Banco S/A, registrando-se a alteração no sistema PJE e na capa dos 

autos. II – Intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento 

ao feito, promovendo a citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032916-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032916-37.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Na 

sentença de Id 28442597 julgou o Juízo parcialmente procedente a ação 

de revisão de contrato na modalidade cartão de crédito, de titularidade do 

autor, de nº 4218.xxxx.xxxx.7016, determinando a conversão da 

modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito 

pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. Bem 

como, mantendo e fixando os juros remuneratórios em 4,70% ao mês, 

determinando a repetição de indébito na forma simples, julgando 

improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais, postulado pelo 

autor. E considerando a sucumbência recíproca das partes, fixando 

honorários e custas processuais, pro rata. Banco Pan S/A apresentou na 

petição de Id 28827179 Embargos de Declaração da sentença proferida 

alegando a existência de contradição pleiteando o acolhimento destes 

para suprir ponto contraditório e aclarar a r. decisão. Atendendo ao 

comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery Júnior, “os 

embargos declaratórios têm finalidade de completar uma decisão omissa 

ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos 

Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no tocante a 

suposta contradição existente na sentença proferida, especificamente no 

tocante à condenação ao banco embargante em honorários advocatícios 

de sucumbência, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor dado à 

causa. Argumentou que não há razoabilidade em fixar os honorários 

sobre o valor da causa, isto porque, o autor deu a causa o valor 

exorbitante de R$ 80.909,18, que, frisa se encontra totalmente 

equivocado. Alegou tratar-se de enriquecimento sem causa da parte 

autora. Apesar dos substanciosos argumentos do embargante, não vejo 

como acolher seu pedido. Com efeito, não vejo enriquecimento sem causa 

por parte do autor, uma vez que, primeiramente, os honorários são 

devidos ao patrono e não à parte. Bem ainda, os honorários foram fixados 

no percentual determinado no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, 

qual seja, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o 

valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo 

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Desta forma, não 

verifico qualquer contradição a ser sanada. Assim, dos argumentos do 

embargante verifico que pretende a reapreciação dos autos, conforme 

fundamento da sentença embargada, ressalto que é matéria já abordada e 

esgotada na referida sentença. Verifico assim que os embargos, em 

verdade, não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material 

específico e de forma objetiva que exijam reparos, constituindo meio 

inadequado para a obtenção de um novo julgamento da questão já 

analisada. Cito jurisprudência do e. STJ, neste sentido: "PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformidade 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, razão pela qual é inteiramente aplicável a orientação segundo a 

qual não viola o art. 535 do CPC, nem importa negativa de prestação 

jurisdicional, a decisão que, mesmo sem ter examinado individualmente 

cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, 

fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia 

posta. 2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação 

da penalidade prevista no art. 538, § único, do CPC, à razão de 1% do 

valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EEAAR 

1926 / RS, Rel Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, j. 

25/08/2004). Colaciono ainda julgado dos tribunais pátrios, neste exato 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

R E E X A M E  D A  C O N T R O V É R S I A .  I M P O S S I B I L I D A D E. 

PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas se 

prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material 

contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo 

permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em 

consequência, a inversão do resultado final. 2. Não há que se falar em 

omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo 

embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que 

contraria ao entendimento da parte. 3. Ainda que para fins de 

prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos 

se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. 

(Acórdão n. 948993, 20151310039450APC, Relator: ANA MARIA 

CANTARINO, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/6/2016, Publicado 

no DJE: 23/6/2016. Pág.: 207/219) Assim, in casu, não restou configurada 

a contradição apontada, de forma a vir justificar a modificação da 

sentença, ou a necessidade de esclarecer os termos da mesma. 

Reafirmo, a modificação do seu conteúdo é processualmente impossível, 

visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe 

ao juiz modificar questão já decidida, devendo ser combatida através do 

recurso cabível. Com essas considerações, conheço dos embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos. Intime-se. Aguarde-se o decurso de 

prazo, após, certifique-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de 
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Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016360-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MELO BOSAIPO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016360-28.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Na 

sentença de Id 29109615 julgou o Juízo procedente a ação de cobrança 

(contrato de adesão a produtos e serviços sob o n. 831821853 – BB 

Renovação Consignação), condenando o requerido no pagamento da 

quantia R$ 441.426,23 (quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e 

vinte e seis reais e vinte e três centavos), a ser atualizada pelos índices 

do INPC, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir da citação. Bem ainda, julgou procedente o pedido do 

requerido de revisão de contrato, nulidade da cobrança de seguro, no 

valor de R$ 35.132,67 (trinta e cinco mil cento e trinta e dois reais e 

sessenta e sete centavos), efetivamente cobrados do requerido, 

mantendo as demais cláusulas do contrato. E considerando a 

sucumbência recíproca das partes, fixando honorários e custas 

processuais, pro rata. Humberto Melo Bosaipo, ora requerido, apresentou 

na petição de Id 29359545 Embargos de Declaração da sentença proferida 

alegando a existência de omissão pleiteando o acolhimento destes para 

suprir ponto omisso e aclarar a r. sentença. Atendendo ao comando do 

art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos 

declaratórios têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” 

(Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª 

edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no tocante a suposta omissão 

existente na sentença proferida, especificamente quanto à data de 

atualização valor do seguro cobrado indevidamente e os índices de 

atualização. Argumentou que o valor do seguro foi incluído nas parcelas 

na data da contratação, em 05.05.2014, vide ID 3010515 . Diante dos 

substanciosos argumentos do embargante, tenho que merece prosperar 

seu pedido. Com efeito, não tendo restado claro na sentença no que se 

refere à data de atualização valor do seguro cobrado indevidamente e os 

índices de atualização, deve ser acolhido os embargos e aclarada a 

sentença embargada. Com essas considerações, conheço dos embargos 

declaratórios e acolho os mesmos, passando o dispositivo da sentença a 

constar o seguinte: DISPOSITIVO. Em face do exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e para tanto, julgo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

E, de consequência, condeno o requerido no pagamento da quantia R$ 

441.426,23 (quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e vinte e seis 

reais e vinte e três centavos), a ser atualizada pelos índices do INPC, e 

acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir da citação. No tocante ao pedido manejado pelo requerido em sede 

de contestação, reviso o contrato de adesão a produtos e serviços sob o 

n. 831821853 – BB Renovação Consignação firmado entre as partes e 

determino que: 1. Declaro a nulidade da cobrança de seguro, no valor de 

R$ 35.132,67 (trinta e cinco mil cento e trinta e dois reais e sessenta e 

sete centavos), efetivamente cobrados do requerido. E para tanto, 

determino a restituição do referido valor do seguro ao requerido, R$ 

35.132,67 (trinta e cinco mil cento e trinta e dois reais e sessenta e sete 

centavos), devendo ser apurado em fase de liquidação de sentença, 

devidamente corrigidos monetariamente, pelo INPC, a contar da data da 

contratação, em 05.05.2014, a ser atualizada pelos índices do INPC, e 

acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir da citação. 2. Mantenho a cláusula que prevê o vencimento 

antecipado do contrato. Considerando a sucumbência recíproca das 

partes, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão 

contida no artigo 85 do CPC. Custas processuais, “pro rata’. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Intimem-se. Aguarde-se o decurso de 

prazo, após, certifique-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006234-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006234-11.2019.8.11.0041. REQUERENTE: EMILIO PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: BANCO AGIBANK S/A Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Banco Agibank S/A apresentou junto ao ID 29149844 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida junto ao ID 28822748, pleiteando o 

acolhimento destes para sanar contradição em seu entendimento, 

reconsiderando a condenação em danos materiais, e subsidiariamente, 

afastando a condenação em dobro do embargante, mantendo a devolução 

de valores pagos a maior na forma simples. Atendendo ao comando do 

art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil é expresso e específico 

quando do cabimento dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 

1.022. Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de 

Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 

2120). O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro na 

sentença nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos. Ademais, consta na sentença todos os 

fundamentos fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo 

embargante, sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não 

pairam dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo. Pretendem os 

embargantes a reforma da sentença, pedido este que não é cabível em 

sede de Embargos de Declaração. Isto posto recebo os Embargos de 

Declaração e REJEITO o referido Embargos, mantendo na íntegra os 

termos da decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 26 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029823-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER GARCIA BELUFI (REQUERENTE)

URDERICO BELUFI (REQUERENTE)

DAGOBERTO GARCIA BELUFI (REQUERENTE)

MARIA GARCIA CASTILHO BELUFI (REQUERENTE)

EDILENE GARCIA BELUFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029823-32.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – O Banco 

requerido, em sede de contestação, pleiteou pela dilação de prazo para a 

localização e apresentação dos documentos pertinentes à causa. 

Intime-se o requerido para trazer aos autos os contratos firmados entre as 

partes, como pleiteado no item “b” de fls. 12, no prazo de 15 (quinze) dias, 

diante do longo transcurso de prazo de sua manifestação. II – Após, 

certifique-se quanto ao cumprimento desta decisão e, em seguida, 

intime-se a parte requerente para manifestar-se no prazo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054092-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIR GARCIA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1054092-38.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: ATAIR GARCIA DA SILVEIRA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Mapfre Seguros Gerais S/A apresentou junto ao ID 

27240297, Embargos de Declaração contra decisão inicial proferida junto 

ao ID 26673039, pleiteando o acolhimento destes para sanar contradição e 

omissão em seu entendimento, afastando a determinação que proíbe 

qualquer pessoa acompanhar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do 

mandado, uma vez que faz-se necessário o acompanhamento do fiel 

depositário/localizador para depósito do bem, conforme consta no item II 

da referida decisão inicial. Alega ainda a existência de omissão na referida 

decisão acerca da responsabilidade para pagamento das despesas do 

bem apreendido em pátio público. Atendendo ao comando do art. 1.024 do 

CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do 

cabimento dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. 

Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120). O pedido do 

embargante não merece prosperar. Não vislumbro na decisão nenhuma 

contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos. Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e 

jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo. Pretende o embargante a reforma da 

decisão, pedido este que não é cabível em sede de Embargos de 

Declaração. Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão. II 

– Diante da certidão negativa lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça junto ao ID 

29451560, intime-se o requerente para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 26 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060758-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO OAB - MT22775/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1060758-55.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Quitação de Financiamento Imobiliário por Invalidez 

Permanente c/c pedido de Tutela de Urgência c/c Restituição de Valores 

c/c Danos Morais c/c Obrigação de Fazer proposta por Marcio Rodrigo 

Pereira contra Itaú Unibanco S/A, ambos devidamente qualificados na 

inicial. Compulsando os autos, observo que a presente demanda decorre 

de relação subjacente não adstrita à relação tipicamente bancária. 

Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura 

este Juízo passou a ter competência exclusiva para processar e julgar os 

feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independente do polo processual que ocupem. Nessa linha de intelecção, 

dispõe inciso I, artigo 1º, do supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 

1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 

(COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da 

Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes 

varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também 

visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. Desse modo, tenho que, 

em se tratando a relação jurídica posta, em face de Itaú Unibanco S/A, de 

cobertura de seguro, cujo objeto da lide não atende às especificações da 

competência desta vara, por não ser relação bancária, a declaração de 

incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se impõe. 

Não há nos autos qualquer discussão quanto às cláusulas do contrato de 

financiamento firmado, de ordem financeira/bancária. Neste sentido: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO DANOS 

MATERIAIS (DESPESAS REALIZADAS) MORAIS E LUCROS CESSANTES 

POR NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. Em se tratando de pedido visando ao ressarcimento por 

danos materiais (despesas realizadas e lucros cessantes), cumulada com 

danos morais contra seguradora que negou a respectiva cobertura 

securitária, não se enquadra na competência privativa das Varas 

Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT, posto não corresponder a matéria de cunho 

exclusivamente financeiro. (CC, 18993/2012, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da 

publicação no DJE 17/10/2012) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL POR 

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. CONFLITO 

PROCEDENTE. O pedido de responsabilização civil e ressarcimento por 

danos materiais e morais contra seguradora que negou a respectiva 

cobertura securitária, não se enquadra na competência privativa das 

Varas Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT. (CC, 10324/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do 

Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 09/11/2011) (grifo 

nosso) Assim, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo e 

objeto da ação, que se visa constituir, devendo estes autos ser remetidos 

ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo 

ao Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 

26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015808-58.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1015808-58.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 28074392, para bloqueio de circulação do veículo 

junto ao Detran (CIRETRAN), via sistema RENAJUD, em razão de já existir 

averbação decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá 

conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da 

inicial, consoante dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de 

CONTRAN. Deste modo, presumindo-se efetivado o devido registro da 

restrição no CRV do veículo, cuja posse encontra-se com o requerido, não 

há necessidade, nem mesmo previsão legal, no sentido de determinar o 

bloqueio judicial do bem. Ademais, impõe consignar, que a legislação penal 

prevê a aplicação da pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que 

alienar a coisa que já alienara fiduciariamente em garantia. Bem ainda, 

entendo que quem deve diligenciar no sentido de proceder à localização 

do bem é o banco autor. II - Indefiro por ora o pedido de arrombamento, 

tendo em vista a ausência dos requisitos constantes no art. 846, do CPC. 

III – Autorizo, a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário. IV - Defiro o pedido de Id 28074391, 

desentranhe-se o mandado de busca, apreensão e citação de Id 

27070645, no endereço da exordial consoante pedido de Id 28074391, 

ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. V - 

Intime-se o requerente para que efetue o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

para cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009521-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA (EXECUTADO)

MARINA SCHMIDT (EXECUTADO)

STING WILLIAN ALVES SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1009521-45.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 30450328. 2. Citem-se os executados para pagarem a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar os executados, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Intime-se o 

exequente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002924-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MADI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002924-60.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Vera Madi 

ingressou com Ação Revisional de Carão de Crédito c/c Pedido de Tutela 

Antecipada de Urgência em face de Itaucard Administradora de Cartões 

de Crédito. Afirma a requerente que é idosa e aposentada, recebendo 

pouco mais de um salário mínimo, e possui junto ao requerido um contrato 

de cartão de crédito com limite de R$ 6.000,00. Que em 03/2019 recebeu a 

cobrança de uma fatura no valor de R$ 2.095,74, buscando o requerido 

para renegociar a dívida, acordando com o pagamento de R$ 500,00 de 

entrada e mais 6 parcelas de R$ 358,37, totalizando R$ 2.650,22. 

Ocasionando em cobrança de juros compostos, acumulando mês a mês 

as faturas e acordo. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar que não seja negativado seu nome, no tocante ao cartão de 

crédito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, que 

não seja negativado seu nome. Temos que, para a exclusão dos 

cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a 

verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe 

expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 
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referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria 

à anotação de prioridade de tramitação, consoante estabelece a Lei 

12.008/2009. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006411-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDDER DA SILVA BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006411-38.2020.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 30388652 e concedo o prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, para o requerente cumprir com o determinado no item I da 

decisão de Id 29252377, sob pena de extinção da ação e arquivamento do 

feito, por se tratar de requisito para a propositura da presente demanda. 

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006459-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FREITAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006459-94.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 29999311, tendo em vista que a decisão de Id 

29800510 restou irrecorrida. II - Assim, defiro parcialmente o pedido de Id 

29999311 - pág. 3 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para o 

requerente cumprir com o determinado no item I da decisão de Id 

29265101, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito, por se 

tratar de requisito para a propositura da presente demanda. Decorrido o 

prazo acima assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060289-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N E DE ABREU - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1060289-09.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial quanto a notificação e instrumento de protesto de 

Id's 30541735 e 30541736. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA 

CHEVROLET, MODELO ONIX 1.4 LTZ, CHASSI 9BGKT48R0GG210537, 

PLACA QBO8433, RENAVAM 1086291023, COR BRANCA, ANO 16/16, 

MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça junto ao Id 27705599 - pág. 2, para o devido cumprimento de 

mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057382-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL XAVIER BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1057382-61.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante da 

manifestação do requerente de ID 28884747, determino o cancelamento da 

distribuição dos presentes autos, em vista a distribuição em duplicidade 

aos autos de n. 1057370-47.2019.8.11.0041. Cumpra-se. A/Cuiabá, 26 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004644-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004644-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA 

REU: BANCO PAN Decisão Interlocutória Vistos etc. Weslen Antônio de 

Oliveira apresentou junto ao ID 29339203, Embargos de Declaração com 

efeitos infringentes contra sentença proferida junto ao ID 28009883, 

pleiteando o acolhimento destes para sanar omissão e contradição em seu 

entendimento, para reconhecimento da abusividade do valor cobrado pelo 

embargado no contrato, no que diz respeito a Tarifa de Cadastro, tendo 

em vista que a média de mercado disponibilizada pelo Banco Central foi no 

valor de R$385,84 para a época da contratação. Todavia o 

Banco/embargado cobrou a quantia de R$612,00 pela referida taxa. 

Pleiteia ao final o efeito modificativo da douta sentença, reconhecendo 

abusividade da Tarifa de Cadastro. Atendendo ao comando do art. 1.024 

do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do 

cabimento dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. 

Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120). O pedido do 

embargante não merece prosperar. Não vislumbro na sentença nenhuma 

contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos. Ademais, consta na sentença todos os fundamentos fáticos e 

jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo. Pretendem os embargantes a reforma da 

sentença, pedido este que não é cabível em sede de Embargos de 

Declaração. Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO o 

referido Embargos, mantendo na íntegra os termos da sentença. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034472-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA CALIXTO DE HOLANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034472-40.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ANDREA 

CALIXTO DE HOLANDA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – BV Financeira 

S/A – Crédito, Financiamento e Investimento apresentou junto ao ID 

26852551, Embargos de Declaração contra decisão inicial proferida junto 

ao ID 26506498, pleiteando o acolhimento destes para sanar contradição e 

omissão em seu entendimento, afastando a determinação que proíbe 

qualquer pessoa acompanhar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do 

mandado, uma vez que faz-se necessário o acompanhamento do fiel 

depositário/localizador para depósito do bem, conforme consta no item II 

da referida decisão inicial. Alega ainda a existência de omissão na referida 

decisão acerca da responsabilidade para pagamento das despesas do 

bem apreendido em pátio público. Atendendo ao comando do art. 1.024 do 

CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do 

cabimento dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. 

Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120). O pedido do 

embargante não merece prosperar. Não vislumbro na decisão nenhuma 

contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos. Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e 

jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo. Pretende o embargante a reforma da 

decisão, pedido este que não é cabível em sede de Embargos de 

Declaração. Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão. II 

– Diante da certidão negativa lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça junto ao ID 

28090589, intime-se o requerente para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 26 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1033500-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO DA COSTA FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY APARECIDO CARRIJO OAB - MT24306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1033500-07.2018.8.11.0041. Vistos etc. Carmindo da Costa 

Filho, devidamente qualificado e representado, ajuizou os presentes 

Embargos de Terceiro em desfavor do Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão União e Negócios – SICOOB INTEGRAÇÃO, igualmente 

qualificado e representado, com as alegações e fundamentos que segue. 

Aduziu que os presentes embargos de terceiro referem-se à ação de 

reintegração de posse de nº 1038077-62.2017.8.11.00041, movido pela 

Cooperativa requerida, em face de Marilene Ferreira Teles, que tramita 

perante este Juízo. Argumentou que é convivente unido estavelmente com 

a requerida Marilene Ferreira Teles, brasileira, portadora do RG 

n°.03086887 SESP/MT, e CPF nº 277.429.111 -91, desde o ano de 1992, 

como se casados fossem, conforme declara Escritura Pública lavrada pelo 

6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, Livro 

1213, às fls. 27, protocolo nº 21862. Que da união, contínua e duradoura o 

embargante formou família com a requerida, sendo inclusive pais de dois 

filhos, hoje maiores de idade, conforme consta da própria Escritura Pública 

de Declaração de União Estável. Que sempre residiram juntos, no mesmo 

endereço, qual seja, Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 12, no Condomínio 

Vivendas do Bom Clima, Apº 106, bloco-2, Bairro Paiaguás, em Cuiabá/MT, 

onde costumeiramente recebem suas correspondências, sendo esta sua 

única e pública moradia. Alegou que sua esposa é requerida nos autos 

deste processo de nº 1038077-62.2017.811.0041, o qual tramita nesta 

vara desde o ano de 2017, onde supostamente, o banco exequente 

informa que, tentou localizar a devedora para que purgasse a mora por 

duas vezes, e segundo informações, não a encontrou no local, 

culminando na intimação por edital, o que, à priori acatado por este juízo, 
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permitiu a determinação de desocupação do imóvel no prazo de 60 dias. 

Afirmou que é esposo da requerida há exatos 26 anos, que alega também 

ser parte interessada no ato, considerando-se que o imóvel objeto da 

ação foi adquirido sob esforço comum do casal, não devendo o mesmo 

ser privado de seu direito de resposta ou purgação da mora como lhe 

assiste a lei. Pediu liminarmente para que fosse determinada sua citação 

como terceiro interessado, para purgação da mora ou apresentar defesa, 

uma vez que entende também ser proprietário do imóvel. Postulou pela 

procedência da ação para que fosse reconhecida e permitida sua inclusão 

no polo passivo da ação principal, como terceiro interessado para que 

promovesse todos os atos de defesa. Deu à causa o valor de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais). Pediu o embargante pela emenda 

à inicial, postulando pela concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Pela decisão de Id 18200333 deferiu o Juízo o pedido de 

emenda, os benefícios da assistência judiciária gratuita, recebeu os 

presentes embargos, deferiu a suspensão das medidas constritivas sobre 

o imóvel, nos autos apensos de nº 1038077-62.2017 e determinou a 

citação do banco embargado. Regularmente citado o banco embargado 

apresentou impugnação aos embargos, Id 21834776. Em seus argumentos 

aduziu que o embargante não vive em união estável com a Sra. Marilene 

desde o ano de 1999; que a Sra. Marilene F. Teles foi a única adquirente 

do imóvel objeto da demanda principal no ano de 2009 e que sempre se 

declarou solteira, inclusive em atos cartorários quando da averbação do 

termo de alienação fiduciária na matricula do imóvel. Bem ainda, impugnou 

o valor dado à causa. Alegou a Cooperativa que em 18/2/2016 concedeu 

crédito a Sra. Marilene F. Teles, materializada na Cédula de Crédito 

Bancário nº 6278-5; o valor da operação foi de R$ 189.379,64, cujo 

pagamento fora acordado para ocorrer em 60 (sessenta parcelas). Que a 

sra. Marilene F. Teles, ofertou um imóvel de sua exclusiva propriedade em 

garantia mediante alienação fiduciária, bem como, que na matrícula do 

imóvel contem a averbação da aquisição da propriedade pela Sra. Marilene 

F. Teles, no ano de 2009, mais precisamente em 24/3/2009. Afirmou ainda 

que nos autos da ação trabalhista - rito ordinário - RTOrd 0002118- 

56.2012.5.23.0003, em tramitação pelo sistema PJe, cujo reclamante foi o 

Sr. Anderson Rodrigues de Arruda, em face do embargante, este informou 

que dissolveu a união estável havida com a Sra. Marilene. Que naqueles 

autos informou o embargante que desde o ano de 1999, não convive mais 

com a Sr. Marilene, tendo juntado comprovação demonstrando que na 

dissolução da união estável, o imóvel que tinham em comum (uma 

chácara), foi cedido os direitos aos filhos. Defendeu ainda que se o 

embargante tivesse realmente interesse em purgar a mora nos autos 

apensos, já o teria feito. Pediu a condenação do embargante em litigância 

de má-fé e que fosse julgado improcedente o pedido, condenando-se em 

verbas sucumbenciais. Na petição de Id 21835001 apresentou o 

embargante impugnação à contestação apresentada pelo banco 

embargado. Intimadas as partes a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, decisão de Id 27820185, apenas a Cooperativa 

embargada manifestou, pelo julgamento da lide, decorrendo o prazo do 

embargante, sem manifestar-se, certidão de Id 29273130. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. O deslinde da controvérsia 

não carece de dilação probatória, assim, atenta aos princípios da 

brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Assim, incide à hipótese vertente a regra 

inserta no inciso I do artigo 355, do Código de Processo Civil, o que impõe 

o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de 

direito. Trata-se de embargos de terceiro, cuja finalidade é livrar o bem 

imóvel da constrição judicial que lhe foi supostamente imposta de forma 

injusta em processo de que não faz parte. Compulsando os autos, 

observo que os presentes embargos de terceiro referem-se à ação de 

reintegração de posse de nº 1038077-62.2017.8.11.00041, movido pela 

Cooperativa requerida, em face de Marilene Ferreira Teles, que tramita 

perante este Juízo. Argumentou o embargante que é convivente unido 

estavelmente com a requerida Marilene Ferreira Teles, requerida naqueles 

autos de reintegração de posse. Daqueles autos de reintegração de 

posse alegou a Cooperativa embargante que a sra. Marilene Ferreira Teles 

firmou contrato de empréstimo (CCB-Cédula de Crédito Bancário nr. 

6278-5) em 18/2/2016, no valor de R$ 189.379,64, a ser pago em 60 

parcelas mensais e consecutivas. Que a citada cédula foi garantida por 

um apartamento residencial mediante termo de alienação fiduciária, 

consoante se abstrai do documento de Id 11194869 dos autos apensos, 

sendo o imóvel matriculado sob nº 75.888, apartamento 106, bloco 02, 

localizado no setor SW – sudoeste, do Condomínio Residencial Vivendas 

do Bom Clima, Módulo 2 Residencial, sito a Av. Contorno do CPA com Rod. 

Emanuel Pinheiro, Jardim Bom Clima, nesta Capital. Que após inúmeras 

tentativas infrutíferas de receber amigavelmente da requerida, Marilene 

Ferreira Teles, o valor emprestado, não restou alternativa à cooperativa 

senão protocolar em 8/8/2016, execução extrajudicial autorizada pela lei 

9.514/97, objetivando a consolidação da propriedade e domínio do imóvel e 

ao final realizar o leilão do bem. Afirmou o embargante que é esposo da 

requerida há exatos 26 anos, que alega também ser parte interessada no 

ato, considerando-se que o imóvel objeto da ação foi adquirido sob 

esforço comum do casal, não devendo o mesmo ser privado de seu direito 

de resposta ou purgação da mora como lhe assiste a lei. Pela decisão de 

Id 18200333 deferiu o Juízo o pedido de emenda, os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, recebeu os presentes embargos, deferiu a 

suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel, nos autos apensos 

de nº 1038077-62.2017 e determinou a citação do banco embargado. 

Regularmente citado o banco embargado apresentou impugnação aos 

embargos, Id 21834776. Em seus argumentos aduziu que o embargante 

não vive em união estável com a Sra. Marilene desde o ano de 1999; que a 

Sra. Marilene F. Teles foi a única adquirente do imóvel objeto da demanda 

principal no ano de 2009 e que sempre se declarou solteira, inclusive em 

atos cartorários quando da averbação do termo de alienação fiduciária na 

matricula do imóvel. Bem ainda, impugnou o valor dado à causa. - Da 

impugnação ao valor dado à causa A Cooperativa embargada impugna o 

valor atribuído a causa, argumentando valor ínfimo, considerando o 

montante de descontos em litígio, argumentando que deveria ser dado o 

valor de purga da mora constante da reintegração de posse apensa. Não 

merece acolhimento a irresignação. Assim, o valor apontado na exordial 

expressa o conteúdo econômico que entende a parte autora justo para a 

lide, consubstanciado pela quantia pleiteada pelo demandante. Ademais, 

entendo que deveria a Cooperativa embargante apresentar sua 

irresignação via incidente. Assim, rejeito a impugnação ao valor da causa 

apresentada pela Cooperativa embargada em sua defesa. MÉRITO Apesar 

dos substanciosos argumentos expendidos, compulsando os autos, tenho 

que não restou comprovada a alegação do embargante. Com efeito, 

observo coerência nos argumentos da Cooperativa. Alegou a Cooperativa 

que em 18/2/2016 concedeu crédito a Sra. Marilene F. Teles, materializada 

na Cédula de Crédito Bancário nº 6278-5; o valor da operação foi de R$ 

189.379,64, cujo pagamento fora acordado para ocorrer em 60 (sessenta 

parcelas). Que a sra. Marilene F. Teles, ofertou um imóvel de sua 

exclusiva propriedade em garantia mediante alienação fiduciária, bem 

como, que na matrícula do imóvel contem a averbação da aquisição da 

propriedade pela Sra. Marilene F. Teles, no ano de 2009, mais 

precisamente em 24/3/2009. Afirmou ainda que nos autos da ação 

trabalhista - rito ordinário - RTOrd 0002118- 56.2012.5.23.0003, em 

tramitação pelo sistema PJe, cujo reclamante foi o Sr. Anderson Rodrigues 

de Arruda, em face do embargante, este informou que dissolveu a união 

estável havida com a Sra. Marilene. Que naqueles autos informou o 

embargante que desde o ano de 1999, não convive mais com a Sr. 

Marilene, tendo juntado comprovação demonstrando que na dissolução da 

união estável, o imóvel que tinham em comum (uma chácara), foi cedido os 

direitos aos filhos. Defendeu ainda que se o embargante tivesse realmente 

interesse em purgar a mora nos autos apensos, já o teria feito. Diante dos 

substanciosos argumentos da Cooperativa, devidamente comprovados 

com a documentação acostada, principalmente no que se refere às 

informações prestadas pelo embargante perante o Juízo de ação 

trabalhista - rito ordinário - RTOrd 0002118- 56.2012.5.23.0003, tenho que 

deve ser rejeitado o pedido do embargante. Ademais, é justo que se 

quando a Sra. Marilene Ferreira Teles firmou o contrato de empréstimo, 

materializado na Cédula de Crédito Bancário nº 6278-5, lhe foi 

disponibilizada a quantia de R$ 189.379,64, cujo pagamento fora acordado 

para ocorrer em 60 (sessenta parcelas), bem ainda, tendo ofertado o 

imóvel em garantia mediante alienação fiduciária, informando ser de sua 

exclusiva propriedade, deve ser mantida a garantia. E neste sentido, 

impende ressaltar que compete ao autor, ora embargante, comprovar, 

minimamente, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), o 

que não fez. Dessa forma não merece guarida o pedido do embargante, 

de forma que não vejo motivo para figurar no polo passivo da demanda 

apensa. Bem ainda, não verifico razão em suas afirmações de que foi 

privado de seu direito de resposta ou purgação da mora como lhe assiste 

a lei. Assim, por falta de elementos configuradores do direito do 

embargante, tenho que a ação deve ser julgada improcedente. Por todo o 

exposto, alternativa não há ao julgador senão reconhecer a improcedência 
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do pedido. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo improcedente os 

embargos de terceiros, opostos nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. De consequência, revogo a liminar inicialmente 

deferida, constante do Id 18200333, que determinaram a suspensão das 

medidas constritivas do imóvel descrito na exordial, devendo-se 

prosseguir o andamento dos autos de reintegração de posse apenso. E 

para tanto, traslade-se cópia da presente sentença para os autos da ação 

de reintegração de posse de nº 1038077-62.2017.8.11.00041, movido pela 

Cooperativa requerida, em face de Marilene Ferreira Teles. Condeno o 

embargante nas custas do processo e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, em conformidade 

com a orientação traçada no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Todavia, a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios 

da assistência judiciária que lhes foram concedidos na decisão inicial, Id 

18200333. Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Após 

desapensem-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 25 de março de 

2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046685-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO TRANSPORTES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Carta Precatória n. 

1046685-78.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Apreendido apenas um 

bem, junto ao ID 28415150, o requerente pleiteou a devolução da presente 

Carta Precatória. Assim, determino a devolução desta ao Juízo de origem 

da Comarca de 8ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR. Procedam-se às 

regulares baixas. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. A/Cuiabá, 25 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016216-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016216-83.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Jurema Pereira da Silva, 

devidamente qualificada e representada, propôs a presente Ação de 

Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Provisória, proposta por em desfavor de 

Banco Itaú BMG Consignado S/A, igualmente qualificado e representado, 

com as alegações e fundamentos que seguem. Aduziu a requerente que 

nunca contratou com o requerido um cartão de crédito, quando pleiteou a 

segunda via do contrato verificou que se tratava de um cartão de crédito 

consignado assinado em 18/11/2015, descontado de sua folha de 

pagamento desde janeiro/2016. Que nas referidas faturas não consta uma 

compra sequer pela requerente. Requereu em sede de tutela antecipada a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e a citação dos 

requeridos. No mérito pleiteou a total procedência da ação, o 

cancelamento do cartão de crédito, a condenação do requerido ao 

pagamento de R$ 18.790,00, sendo a indenização por danos morais em R$ 

15.000,00, a repetição do indébito na forma dobrada de R$ 3.790,00, a 

suspensão definitiva dos descontos em sua folha de pagamento do cartão 

de crédito, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Protestou por todos os 

meios de provas em direito admitidos, dando à causa o valor de R$ 

18.790,00. Em decisão de ID 13682436 foi indeferida a tutela antecipada 

por ausência dos requisitos, concedidos os benefícios da justiça gratuita, 

a inversão do ônus da prova e determinada a citação do requerido. A 

requerente pleiteou a reconsideração da liminar, o que foi indeferido em 

decisão de ID 14654044. O Banco requerido foi citado, apresentou 

contestação e documentos junto aos ID’s 15716931 e 15916161 a 

15916163, tempestivamente (certidão de ID 16119413). Arguiu em sede de 

preliminar a inépcia da inicial, sua ilegitimidade passiva, pleiteando a 

extinção da ação sem julgamento de mérito. No mérito, alegou que não 

adquiriu do Banco BMG os contratos de cartão de crédito, tão somente os 

de empréstimos consignados, não se relacionando seus conglomerados, 

inexistindo ainda dano material e dano moral, pleiteando a improcedência 

da ação e condenação da requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Intimada, a requerente apresentou 

impugnação à contestação junto ao ID 16430467, contrapondo aos 

argumentos do requerido e ratificando seus pedidos iniciais. Intimadas as 

partes a especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, 

ambos pleitearam pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. As questões aqui postas 

em debate, conquanto envolvam matéria de fato e de direito, não estão a 

exigir dilação probatória, já que suficientemente demonstradas pela 

documentação carreada para os autos, justificando o julgamento 

antecipado do feito, na forma da previsão contida no inciso I do art. 355 do 

CPC. Ao contestar a ação, suscita o requerido em preliminar a sua 

ilegitimidade passiva, pelo fato de não ter firmado contrato com a 

requerente, nem mesmo ter adquirido tal crédito do Banco contratante, 

Banco BMG, bem como afirmando não fazerem parte do mesmo 

conglomerado. A arguição tem cabimento. Do exame dos documentos 

acostados aos autos, verifica-se que o contrato existente foi firmado pela 

requerente com o Banco BMG S/A, não havendo a “compra/cessão” desta 

operação (cartão de crédito) pelo aqui requerido. Assim, o requerido 

Banco Itaú BMG Consignado S/A é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo desta ação. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. BRASIL TELECOM S/A. DECISÃO 

RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA A 

AMPARAR O DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. No caso dos autos é 

da parte autora o ônus de provar, ao menos minimamente, a existência da 

relação contratual afirmada na inicial. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

resultado do julgamento impõe o redimensionamento da verba 

sucumbencial. PRELIMINAR ACOLHIDA APELAÇÃO PROVIDA (TJRS – 

Apelação Cível Nº 70069419125, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 29/06/2016, 

Publicado: Diário de Justiça 01/07/2016) EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SAÍDA DO SÓCIO ANTERIORMENTE 

AOS DÉBITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Correta a sentença que 

reconheceu a ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da 

execução, uma vez que à época do débito aquele não mais fazia parte da 

empresa executada. 2 - Deve haver a condenação da exequente que, 

equivocadamente, redirecionou execução contra quem não mais figurava 

na sociedade quando do não-pagamento do tributo, porquanto necessitou 

o embargante, para se defender, ajuizar execução fiscal, contratando 

procurador para tanto. (TRF-4, Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL, Processo: 

2006.71.99.001792-3, UF: RS, Data da Decisão: 28/06/2006, Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA) Diante disso, ACOLHO a preliminar acima 

para o efeito de julgar o requerido Banco Itaú BMG Consignado S/A parte 

ilegítima a figurar no polo passivo da demanda. DISPOSITIVO Pelo exposto, 

julgo extinto o processo, sem pronunciamento do mérito, na forma da 

previsão contida no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por 

ser o Banco Itaú BMG Consignado S/A requerido parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda, em relação à requerente Jurema 

Pereira da Silva. Em consequência, condeno a requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios em favor do requerido, que fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado da causa, em decorrência do princípio da 

causalidade, nos termos do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil, 
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obrigação que ficará suspensa por ser a requerente beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016245-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GINCOMEGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A (AUTOR(A))

RIO DOCE INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR(A))

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR(A))

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINS AMORIM OAB - SP216762 (ADVOGADO(A))

BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO OAB - SP302578 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016245-36.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes e instrumentalizado junto aos ID’s 

30045899 a 30045902, devidamente assinado por ambas as partes, pondo 

fim ao litígio. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. 

Honorários conforme pactuado, ficando as partes dispensadas do 

pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, conforme 

artigo 90, §3º do CPC. Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes, com as cautelas 

de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024072-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1024072-64.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. João dos Santos Silva, 

devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual em desfavor de BV 

Financeira S/A, igualmente qualificado e representado, alegando em suma 

o que segue. Alegou o requerente que firmou com o requerido um contrato 

de financiamento em 05/03/2018, para aquisição de um veículo marca: 

Volkswagen, veículo: Voyage G5 1.0 8v Flex 4P, ano de 

fabricação/modelo: 2011/2012, placa: EUV 7401, renavam 335812430, no 

valor de R$ 24.317,85 a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 767,99. 

Que houve cobranças indevidas neste como juros acima da taxa média de 

mercado, capitalização mensal de juros, tarifa administrativas, seguro, 

registro de contrato, tarifa de cadastro, avaliação do bem, 

descaracterizando sua mora, e nos encargos moratórios. Assim, em sede 

de tutela antecipada, pretendeu o requerente a consignação em juízo do 

valor mensal de R$ 666,36, a exclusão e que o requerido se abstenha de 

incluir seu nome junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

sua manutenção na posse do bem, a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, a inversão do ônus da prova e a citação do requerido. No mérito, 

pleiteou seja julgada totalmente procedente a ação, determinando a 

limitação dos juros remuneratórios, a exclusão da capitalização mensal de 

juros, revisão dos encargos moratórios, a repetição do indébito em dobro 

da capitalização e das tarifas abusivamente cobradas, a 

descaracterização de sua mora, a condenação do requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Protestou 

por todos os meios de prova em direito admitidos e deu à causa o valor de 

R$ 8.429,12. Em decisão de ID 20739642 foram concedidos ao requerente 

os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, indeferida a 

tutela antecipada pela ausência dos requisitos autorizadores e 

determinada a citação do requerido. Regularmente citado (ID 21963376), o 

requerido apresentou contestação e documentos de ID’s 22494474 a 

22494477, tempestivamente (certidão de ID 22971172). Arguiu em sede de 

preliminar a impugnação ao valor da causa, a revogação da concessão 

dos benefícios da justiça gratuita ao requerente, e o descumprimento do 

mesmo do artigo 330, §2º do CPC, pleiteando assim a extinção da ação 

sem julgamento de mérito. No mérito, argumentou que o requerente não 

demonstrou qualquer abusividade contratual, da impossibilidade de revisão 

do contrato, da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, da 

legalidade dos encargos pactuados, devendo ser este mantido em sua 

integralidade e, por fim, pleiteou a improcedência da ação, condenando o 

requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios. Devidamente intimado, o requerente apresentou impugnação 

à contestação junto ao ID 24215091, contrapondo aos argumentos do 

requerido e ratificando seus pedidos iniciais. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, bem como se 

manifestarem quanto à possibilidade de realização de acordo e/ou 

audiência, o Banco requerido pleiteou o julgamento antecipado da lide, e o 

requerente pela realização de prova pericial contábil no contrato. 

Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Trata-se de ação declaratória de revisão de cláusula contratual, na qual o 

requerente alegou que há incidência indevida no contrato de juros acima 

da taxa média de mercado, capitalização mensal de juros, seguro, tarifas 

administrativas, descaracterizando sua mora, limitação dos encargos 

moratórios. As questões aqui em discussão não estão a exigir dilação 

probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, possibilitando 

assim o julgamento do processo no estado em que se encontra, de 

conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I do CPC. Antes 

de adentrar ao mérito, analiso as preliminares arguidas. Das preliminares 

-Da impugnação ao valor da causa Em que pese a argumentação do 

impugnante, entendo que o presente incidente não merece prosperar, 

mormente quando é consabido que existem aqueles feitos que não versam 

sobre bens ou valores econômicos, e ainda os que, mesmo objetivando 

valores patrimoniais, não oferecem condições para imediata prefixação de 

seu quantitativo. Em ambos os casos, deverá ser atribuído valor à causa, 

ainda que por simples estimativa, já que, em nenhuma hipótese, a parte é 

dispensada do encargo de atribuir um valor à demanda. Destarte, embora 

o valor total da cédula de contrato seja de R$ 24.317,85, o que se discute 

na presente ação são apenas algumas de cláusulas, não sendo o caso de 

se dar à causa o valor total da cédula, porque além de não se estar 

discutindo todo o contrato, não é possível precisar-se, neste momento 

processual, todos os valores que estão sendo cobrados com abusividade. 

Além disso, o requerente deu à causa o valor que pretende na presente 

ação, a quantia na forma dobrada do indébito de R$ 8.429,12. Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa invocam esta decisão do e. Superior 

Tribunal de Justiça no REsp nº 162.516-RS: "O valor da causa deve ser 

proporcional à cláusula contratual envolvida na controvérsia, e não de 

todo o contrato". (Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 41a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 384). E mais: "O valor da 
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causa, inclusive em ações declaratórias, deve corresponder, em princípio, 

ao do seu conteúdo econômico, considerando como tal o valor do 

benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda (...)". 

(STJ-1ª 7., REsp 730.581, rel. Min. Teori Zavascki, j. 19-4-2005, deram 

provimento, v.u., DJU 9.5.05, p. 315)" [ob. cit., p. 378]. Neste sentido temos 

a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. BENEFÍCIO ECONÔMICO 

PRETENDIDO. INTEGRALIDADE DO VALOR DO CONTRATO. 

IMPOSSIBILIDADE. I - Quando a ação revisional tiver por objeto a 

discussão de algumas cláusulas contratuais, o valor da causa deve se 

referir somente ao efetivo benefício econômico almejado pela parte e não 

ao valor total do contrato. II - Na impossibilidade de se definir o proveito 

econômico buscado com a tutela jurisdicional, arbitra-se um valor 

provisório, que poderá ser calculado em definitivo na sentença ou em 

sede de liquidação. (TJMG – Apelação Cível 1.0114.12.002460-8/001, 

Relator: Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 

07/03/2013, Data da publicação: 13/03/2013) "PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

C/C REVISIONAL DE CONTRATO. VALOR DA CAUSA PROVEITO 

ECÔNOMICO. ART. 258, CPC. RECURSO PROVIDO. A pretensão principal 

da parte autora corresponde à revisão do CONTRATO bancário, com 

pedido secundário de consignação de parcelas contratuais no valor que 

entende devido. O VALOR DA CAUSA atribuído em ações em que se 

busca a revisão de contratos deve corresponder ao benefício econômico 

gerado pela redução da dívida constante do negócio jurídico. Ausência de 

conteúdo econômico certo e imediato, a ser definido após a análise do 

mérito da demanda. Discussão de parte do CONTRATO, afasta-se a 

aplicação do art. 259, V, do CPC, para a aplicação do art. 258 do mesmo 

diploma legal". (Agravo de Instrumento nº 1.0024.10.220456-7/001 - 

Relator: Des. Wanderley Paiva - Data da Publicação: 18/02/2011). Da 

mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça também decidiu: "AÇÃO 

REVISIONAL DE APENAS PARTE DO CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 258 DO CPC. PRECEDENTES. 

Na fixação do valor da causa, em ação onde se discute a revisão de 

cláusulas contratuais, prevalece o princípio da equivalência ao valor do 

bem efetivamente perseguido e não o do contrato inteiro. Recurso não 

conhecido". (STJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, dj. 20-5-2002) ISTO 

POSTO, de livre convencimento, REJEITO a impugnação ora sob 

apreciação e mantenho inalterado o valor atribuído à causa. Assim, afasto 

a preliminar. - Da impugnação ao deferimento da justiça gratuita Insurge-se 

o requerido, em sede de preliminar, contra decisão que deferiu os 

benefícios da justiça gratuita ao requerente. Sem razão o requerido. Tal 

fato não tem o alcance pretendido pelo requerido, qual seja, a revogação 

da decisão, pois o autor preenche os requisitos para a concessão do 

benefício, conforme fundamentação da decisão concessiva. Rejeito, pois, 

a preliminar. -Da inépcia da inicial Alegou o requerido a inépcia da inicial em 

razão do descumprimento dos requisitos do artigo 330, §2º do CPC. 

Arguição infundada. Com efeito, a inicial é suficientemente clara, ademais, 

demonstrou o requerente quais as cláusulas que pretende revisar, 

fundamentando seus pedidos, elencando as possíveis abusividades e o 

valor que entende por incontroverso, não havendo que se falar em inépcia 

da inicial e seu indeferimento. Por outro lado, a inicial atende 

satisfatoriamente aos requisitos do art. 319 do CPC. AFASTO, igualmente, 

a preliminar de inépcia da inicial. Passo à análise do mérito da presente 

ação. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme 

decisão de ID 20739642, tenho como incidente o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos bancários, invertendo o ônus probatório ante a 

patente vulnerabilidade técnica e jurídica do requerente. Da declaração 

genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre as partes O 

art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito 

romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do julgador 

restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de 

conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Dos juros remuneratórios No tocante aos juros 

remuneratórios, é cediço que mesmo depois do pronunciamento do 

egrégio Supremo Tribunal Federal, expresso na antiga ADIn nº 4-7/DF, 

podiam ser pactuados pelas partes interessadas, podendo ultrapassar os 

12% ao ano, já que a regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 

3º, da CF) nunca foi feita. Competentes, por isso, dentro das regras 

infraconstitucionais, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional 

para dizer das taxas. A abusividade dos juros remuneratórios, 

contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema 

Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a 

taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as 

regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no 

sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor 

dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez 

constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial. Esta tem 

sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa 

de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando 

discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à 

época da contratação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. 

SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência 

após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos 

juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de 

juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. 

Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de 

agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

960.880 - RS (2007/0138353-5 – RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 03.12.2009). No caso dos autos, nos contratos 

trazidos pelo requerente junto ao ID 20683448, os juros remuneratórios 

incidentes sobre o contrato firmado pelas partes estão estipulados em 

1,82% ao mês, estando dentro da taxa média apurada pelo Banco Central, 

nos meses de celebração do contrato, que é de 1,8345% ao mês 

(março/2018), (www.bcb.gov.br/?txcredmes). Assim, não há que se 

limitarem os juros remuneratórios da cédula de crédito bancário, objeto da 

ação, e mantenho os juros remuneratórios contratados de 1,82% ao mês. 

Da capitalização dos juros Estando hoje pacificada a capitalização dos 

juros nos termos da MP 2170-36/2001, não havendo se falar em 

ilegalidade da cobrança. Doutro lado, rebela-se o requerente também 

contra a forma de capitalização da dívida, sendo mais uma vez 

improcedente a sua argumentação, haja vista que, desde a vigência da MP 

1.963-17/2000, não é mais vedada a capitalização mensal de juros, 

conforme salienta a súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Assim, temos duas condições para a validação da capitalização 

em periodicidade inferior ao ano: que tenha sido contratada após março de 

2000; que tenha havido expressa previsão dessa incidência no contrato. 

Pois bem, verifica-se, na hipótese, que estava expresso nos contratos, 

firmados a partir de 2007, ou seja, na vigência da referida Medida 

Provisória, que a taxa de juros anual seria superior ao décuplo da taxa de 

juros prevista ao mês, o que, segundo a Súmula 541 do mesmo STJ já é 

suficiente a caracterizar a capitalização mensal, sendo desnecessária a 

explicitação textual do que já consta matematicamente expresso, verbis: 

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Súmula 

539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Logo, se a taxa de juros anual 

contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal por pressuposto está 

autorizada a capitalização dos juros (ID 20683448 – itens 5.1 e 5.2), desde 

que não ultrapasse a taxa anual contratada. Destarte, aqui não merece 

revisão o contrato em debate. Da tarifa de contrato (TC) Acerca da taxa 

de contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exame do Recurso 

Especial n. 1.251.331/RS (2011/0096435-4), representativo da 

controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da cobrança das tarifas 

administrativas para a concessão e a cobrança de créditos objetos de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 441 de 804



contratos bancários, comumente identificadas pelas siglas TAC e TEC e de 

pagamento parcelado do imposto sobre operações financeiras (IOF), 

firmou as seguintes teses, para efeitos dos artigos 1.036 a 1.041, do CPC: 

1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da 

vigência da Resolução CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas 

de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra 

denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de 

abusividade em cada caso concreto; 2ª Tese: Com a vigência da 

Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços 

bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses 

taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela 

autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a 

contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura 

de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. 

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 

normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira; 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do 

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais. Importante destacar a distinção feita no voto 

condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Abertura 

de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre qualquer operação 

de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento 

bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro somente pode 

incidir no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira e 

tem como justificativa a necessidade de ressarcir os custos com 

pesquisas em cadastros e bancos de dados. In casu, observo que no 

contrato celebrado entre as partes, firmado em 05/03/2018, foi cobrada a 

Tarifa de Cadastro no valor de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove 

reais), conforme ID 20683448, é mister declarar a legalidade da cobrança 

da referida Tarifa de Cadastro. Assim, a ementa do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 

12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n° 382/STJ). In 

casu, reconhecida a abusividade da cláusula contratada, limitam-se os 

juros praticados à taxa média de mercado, conforme a tabela do Bacen em 

operações da espécie. 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Contrato 

celebrado após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17, revigorada pela medida provisória n. 2.170-36. Incidência. 

Existência de cláusula expressa. Taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal, nos termos do Resp nº 973827/RS. 3. COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA. Previsão expressa no contrato. Licitude da cobrança, 

sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de 

inadimplemento contratual. 4. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

e CUSTÓDIA DE CHEQUES. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, do 

BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há 

ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado 

pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 

parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e 

abusivas. In casu, existência de cláusula expressa e ausência de 

comprovação de abusividade. 5. TARIFA DE CADASTRO (TC). É válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Ademais, deve estar expressamente contratada e seu montante não se 

revelar excessivo. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331. In 

casu, há cláusula expressa e o valor não se mostra excessivo. 6. IOF. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DILUÍDO NAS PARCELAS DO 

MÚTUO. Não é ilegal a inclusão do imposto nas parcelas do mútuo, o qual 

já foi recolhido pela instituição financeira. Entendimento firmado pelo STJ, 

REsp nº 1251331. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. Impõe-se descaracterizar a mora diante do 

reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, assim como 

vedar a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de 

inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Possibilidade. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS DE MORA e 

MULTA. Ausência de interesse recursal ao demandado no ponto. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 

CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70054027768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

29/01/2014) (grifo nosso) Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que 

permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é 

a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente", não há como acolher a pretensão do requerente acerca 

da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida 

taxa contratada. Das tarifas administrativas No tocante às mencionadas 

tarifas de serviços de terceiros, registro de contrato e avaliação de bem, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente exame do Recurso 

Especial n. 1.578.553/RS (2016/0011277-6), representativo da 

controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da cobrança das 

mencionadas tarifas administrativas, firmou o seguinte entendimento: “2.1. 

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de 

serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser 

efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o 

ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, 

em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor 

da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a 

essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. 

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da 

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do 

contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não 

efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade 

excessiva, em cada caso concreto.” Logo, pelo constante do contrato, por 

se tratar de veículo usado, efetivamente houve a utilização e cobrança da 

tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e 

cinco reais). Desta forma, constato a legalidade da cobrança tão somente 

da tarifa de avaliação de bem (usado) no valor de R$ 435,00 

(quatrocentos e trinta e cinco reais). Entretanto, constato a cobrança de 

registro de contrato de R$ 356,40, garantia mecânica de R$ 809,00, 

seguro prestamista de R$ 979,00 e cap. parc. premiável de R$ 312,48, e 

que para tais cobranças não há comprovação no contrato do destino 

dessas quantias, e também se tratam de quantias voluptuosas. Ainda, com 

efeito, ante ao reconhecimento de cobrança ilegais, impõe-se a restituição 

dos valores despendidos, sob pena de ensejar o enriquecimento sem 

causa por parte da instituição financeira. Declaro a nulidade da cobrança 

das referidas tarifas de registro de contrato de R$ 356,40 (trezentos e 

cinquenta e seis reais e quarenta centavos), garantia mecânica de R$ 

809,00 (oitocentos e nove reais), seguro prestamista de R$ 979,00 

(novecentos e setenta e nove reais) e cap. parc. premiável de R$ 312,48 

(trezentos e doze reais e quarenta e oito centavos). Verifico também a 

contratação de IOF (R$ 766,97). Quanto a este, é cediço que este é 

devido nas operações de crédito por conta dos contratos de 

financiamento, cuja incidência se dá nas operações de crédito realizadas 

por instituições financeiras. Dos encargos moratórios No que tange aos 

encargos incidentes no período de inadimplência, como pleiteia o 

requerente a nulidade da cláusula que estabelece encargos abusivos. 

Analisando o contrato de ID 20683448, constato na cláusula 6, 

visualiza-se apenas a incidência de juros moratórios de 13,70% ao mês, 

juros remuneratórios de 0,50% a.m., em caso de inadimplência, e multa 

moratória de 2% ao mês. No entanto, observo que não é possível a 

cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa 

moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em 

verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa 

jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos. A 

propósito, confiram-se os seguintes julgados: “DIREITO DO CONSUMIDOR 

E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE 

AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS 

MORATÓRIOS E MULTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. 1. A comissão de 

permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, 

apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não 

podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de 

permanência. 2. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo 

as vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, 

deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza. 3. Apelação 

provida para extirpar do contrato firmado entre as partes a cobrança de 

juros remuneratórios disposta na cláusula 7ª. Em consequência, 
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condenou-se o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” 

(APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator Desembargador FLÁVIO 

ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 16/01/2012 p. 68) (sem 

grifos no original) “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO 

CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO 

CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA 

DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA 

NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. 

1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela 

legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da 

doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida 

legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema 

Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 

4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, 

consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de 

juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações 

realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 

Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 

juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a 

serem aplicados. 2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado 

inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de 

Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que 

subsiste a vedação à capitalização mensal de juros. 3. Existindo no 

contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica 

natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento 

desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do 

contrato e não cumulado com outros encargos de mora. 4. A cobrança da 

taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de 

serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer 

contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os 

direitos do consumidor. 5. O reconhecimento da existência de cobrança de 

encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta 

os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial 

acerca do contrato. 6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor 

passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido 

em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para 

que estes sejam atribuídos integralmente ao réu. 7. Apelo parcialmente 

provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 

12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original) No particular, pertinentes os 

fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 

2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para 

transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente: “Recordemos 

que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando 

constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros 

moratórios e comissão de permanência.” No caso em análise, os juros 

remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, 

encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, 

arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à 

mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão 

ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o 

consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na 

hipótese de impontualidade no pagamento. Logo: PROCESSO CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a 

qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 

20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 

18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69) No contrato de ID 20683448 constam 

encargos indevidamente cumulados e abusivos, assim, em consequência 

da exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de 

comissão de permanência), instituo como penalidades de mora: multa de 

2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Da descaracterização da mora 

Compulsando os autos, afirmou o requerente a descaracterização da 

mora, pela incidência de encargos abusivos no contrato no período da 

normalidade contratual. Entretanto, improcedentes os pleitos do requerente 

acerca da revisão dos encargos incidentes no período da normalidade 

contratual. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o 

reconhecimento do abuso nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual, tais como capitalização de juros indevida, 

descaracteriza a mora do devedor. Isto porque a dificuldade do 

pagamento é a própria causa do inadimplemento. Veja-se: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. COBRANÇA IRREGULAR DE 

ENCARGOS DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante pacífica 

jurisprudência desta col. Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é 

descaracterizada tão somente quando o caráter abusivo decorrer da 

cobrança dos chamados encargos do ‘período da normalidade’. 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg 

no AREsp 326.567/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, 

julgado em 18/2/2014). Dessa forma, uma vez não constatada qualquer 

abusividade na cobrança dos encargos no período da normalidade 

contratual, assim como não demonstrado eventual ônus excessivo, 

desvantagem exagerada, enriquecimento ilícito por parte do agente 

financeiro, não há falar em descaracterização da mora. Da repetição de 

indébito Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da 

redefinição do débito operada a partir da revisão do contrato. Assim, no 

caso, deve ser deferido. Isso porque limitados os juros e afastados os 

encargos abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso 

cabalmente demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a 

jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. 

DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A 

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO 

EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM 

NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO 

NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE 

TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS 

PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. 

CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ 

AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM 

ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS 

PARTES, FORTE O DISPOSTO NO ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC 

NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM ERRO, BASTANDO A 

COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO 

DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL AO PAGO A MAIOR E NÃO EM 

DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO MONTE LOPES, JULGADO EM 

24/09/2003). Eventualmente, comprovados pagamentos a maior e 

indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi pago, mas não em 

dobro. Antes da repetição de indébito, todavia, deve haver a 

compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. DISPOSITIVO Isso 

posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência: 1. 

Mantenho os juros remuneratórios do contrato de cédula de crédito 

bancário aventados em 1,82% ao mês; 2. Pela licitude, neste caso, 

mantenho a capitalização mensal de juros porque a taxa anual do contrato 

(itens 5.1 e 5.2) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada; 3. 

Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade; 

4. Mantenho a contratação da Tarifa de Avaliação do Bem, em vista de 

sua destinação e legalidade; 5. Declaro a nulidade da cobrança das 

despesas de registro de contrato de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e 

seis reais e quarenta centavos), garantia mecânica de R$ 809,00 

(oitocentos e nove reais), seguro prestamista de R$ 979,00 (novecentos e 

setenta e nove reais) e cap. parc. premiável de R$ 312,48 (trezentos e 
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doze reais e quarenta e oito centavos), em vista da abusividade destas, 

devendo as referidas tarifas serem restituídas ao requerente, na forma 

simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da 

contratação, ou seja, 05/03/2018 e juros de 1% ao mês contados a partir 

da citação; 6. Determino a exclusão dos juros remuneratórios (que, no 

caso, faz às vezes de comissão de permanência), instituo como 

penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC; 7. 

Afasto o pedido de descaracterização da mora, pois não houve a 

constatação de encargos abusivos no período da normalidade contratual; 

8. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo 

a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e, 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 

Considerando que o requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos, 

condeno o Banco requerido ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado. A liquidação de 

sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 25 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038245-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA CANDIDA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038245-30.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 52.568.821/0001-22, com sede em Osasco/SP, 

por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Benedita Candida da 

Silveira, brasileira, inscrita no CPF sob n. 353.839.681-72, residente e 

domiciliada nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que a 

requerida integra um grupo/cota de consórcio n. 8953-223, administrado 

pelo requerente, e por força da contemplação do consórcio, firmou o 

contrato com garantia de alienação, tendo como garantia a alienação 

fiduciária do seguinte bem: Marca RENAULT, Modelo SANDERO AUTH 10, 

Ano de Fabricação/Modelo 2016/2017, Placa PYH 3961, Chassi 

93Y5SRD04HJ509332, Renavam 1096841280. No entanto, a requerida não 

cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 

10/08/2018, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação da requerida para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 28.487,96 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais 

e noventa e seis centavos). A inicial veio instruída com os documentos 

necessários, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, e também a 

notificação extrajudicial pela qual foi a requerida constituída em mora. Em 

decisão proferida junto ao ID 18169479 foi deferida liminarmente a 

apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação 

da requerida para os termos da ação. O bem foi apreendido ID 18382899 e 

a requerida devidamente citada conforme Aviso de Recebimento de ID 

24800323. Embora devidamente citada, a requerida permaneceu silente, 

consoante certidão de ID 29419717. Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda contra Benedita Candida da Silveira, 

acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que apesar de devidamente citada para os termos da presente ação, a 

requerida deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro a requerida revel. Por isso, deve se submeter aos 

efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 

do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse da requerida em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não efetuou o pagamento do débito, 

e não há nos autos nenhuma peça de defesa. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se o Contrato de Alienação 

Fiduciária em Garantia de Bens Móveis (ID 18092751) e a notificação 

extrajudicial de ID 16292784 – Pág. 4-7, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora da requerida. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 25 de março de 2.020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001415-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RIBEIRO (EMBARGANTE)

HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT13251-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001415-65.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: HECOSERVICE 

CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI, JOSE ROBERTO RIBEIRO 

EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE Sentença Vistos etc. Hecoservice 

Construções e Saneamento Limitada e José Roberto Ribeiro, devidamente 

qualificados e representados, ajuizaram os presentes embargos à 

execução em desfavor do Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Outo Verde MT, 

igualmente qualificado e representado, com as alegações e fundamentos 

que seguem. Aduzindo que o feito se vincula à execução de título 

extrajudicial apensa (Processo n. 1024036-27.2016.8.11.0041), fundada 

em Cédula de Crédito Bancário de n. B30731200-1, no valor de R$ 

233.843,82, informando como valor da ação de R$ 181.3567,32. Postulam 

os embargantes pela revisão do contrato, tendo em vista a incidência de 

cláusulas abusivas e a configuração do excesso de execução. 

Manifestaram ainda acerca da cobrança de encargos ilegais e sobre as 

ilegalidades praticadas com a indexação pelo CDI-CETIP. Requereram a 

repetição de indébito e/ou a compensação de valores. Ao final, pleitearam 

pela procedência total da ação, com a revisão dos encargos elencados, 

condenando ainda o embargado ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Deu à causa 

o valor de R$ 181.567,32 (cento e oitenta e um mil quinhentos e sessenta 

e sete reais e trinta e dois centavos). Pela decisão junto ao ID 14171935 o 

Douto Magistrado recebeu os embargos sem o efeito suspensivo, 

determinando a intimação do Banco embargado para manifestar, 

apresentando impugnação. Devidamente intimado para impugnar, o Banco 

embargado apresentou impugnação aos embargos à execução, no 

entanto restou intempestiva, conforme certidão junto ao ID 22215520. 

Devidamente intimados para requererem o que entenderem de direito, os 

embargantes permaneceram inertes, certidão de decurso de prazo 

constante de ID 28232559. Vieram-me os autos conclusos para 

julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. Destaco que as questões 
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postas em debate nos presentes embargos, por se situarem apenas no 

âmbito do direito, não estão a exigir a dilação probatória, encontrando-se 

suficientemente demonstrada com a documentação vertida para os autos, 

justificando o seu julgamento no estado em que se encontra, consoante 

permissivo contido no inciso III do artigo 920 do Código de Processo Civil. 

O Embargado, apesar de devidamente intimado apresentou defesa 

intempestiva, no entanto, o fato de ser revel não significa que sofrerá os 

seus efeitos, podendo o Juiz excepcionar a presunção de veracidade, na 

medida em que apreciando, livremente, as provas dos autos, poderá 

mitigar a aplicação do artigo 319 do CPC, julgando a causa de acordo com 

o seu livre convencimento. Nessa seara, tem sido o entendimento de 

nossos tribunais, vejamos: "A falta de contestação, quando leve a que se 

produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamentos do pedido e inibe a produção de provas 

pelo réu, devendo proceder-se ao julgamento antecipado da lide. Se 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária a realidade" ( RSTJ 88/115). Concluo, então, que a 

presunção de veracidade não implica na procedência do pedido, o que se 

tornam verdadeiros são os fatos e não as questões de direito, até porque 

se operasse aqui os efeitos da revelia o título executivo relativo a 

execução em apenso se reduziria, praticamente, a nada, assim, mesmo 

ocorrendo a revelia, seus efeitos devem ser afastados. Acerca dos 

presentes autos, constata-se que em 13/06/2013 as partes firmaram a 

Cédula de Crédito Bancário sob n. nº B30731200-1. Da aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor Tenho como incidente o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de consequência, a 

inversão do ônus da prova. Da declaração genérica de cláusulas 

abusivas nos contratos firmados entre as partes O art. 141 do Código de 

Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse 

libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela 

reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte autora 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Dos juros 

remuneratórios No tocante aos juros remuneratórios, é cediço que mesmo 

depois do pronunciamento do egrégio Supremo Tribunal Federal, expresso 

na antiga ADIn nº 4-7/DF, podiam ser pactuados pelas partes 

interessadas, podendo ultrapassar os 12% ao ano, já que a 

regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 3º, da CF) nunca foi 

feita. Competentes, por isso, dentro das regras infraconstitucionais, o 

Banco Central e o Conselho Monetário Nacional para dizer das taxas. A 

abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições 

financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser 

observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado 

estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de 

Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se 

permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos 

consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado 

excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial. Esta tem sido a 

posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa de 

juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando 

discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à 

época da contratação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. 

SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência 

após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos 

juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de 

juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. 

Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de 

agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

960.880 - RS (2007/0138353-5 -.RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 03.12.2009). No caso dos autos, no contrato 

constante nos autos apensos da execução ID 4540052 – pág. 01/05, os 

juros remuneratórios incidentes sobre o contrato firmado pelas partes 

estão estipulados em 1,70% ao mês, estando dentro da taxa média 

apurada pelo Banco Central, no mês da celebração do contrato 

(junho/2013), que é de 1.80% ao mês (www.bcb.gov.br/?txcredmes). 

Assim, não há que se limitarem os juros remuneratórios da cédula de 

crédito bancário, objeto da ação, e mantenho os juros remuneratórios 

contratados de 1,70% ao mês. Da capitalização de juros Estando hoje 

pacificada a capitalização dos juros nos termos da MP 2170-36/2001, não 

havendo se falar em ilegalidade da cobrança. Doutro lado, rebela-se o 

requerente também contra a forma de capitalização da dívida, sendo mais 

uma vez improcedente a sua argumentação, haja vista que, desde a 

vigência da MP 1.963-17/2000, não é mais vedada a capitalização mensal 

de juros, conforme salienta a súmula 539 do STJ: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), 

desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e 

REsp 973.827). Assim, temos duas condições para a validação da 

capitalização em periodicidade inferior ao ano: que tenha sido contratada 

após março de 2000; que tenha havido expressa previsão dessa 

incidência no contrato. Pois bem, verifica-se, na hipótese, que estava 

expresso nos contratos, firmados a partir de 2007, ou seja, na vigência da 

referida Medida Provisória, que a taxa de juros anual seria superior ao 

décuplo da taxa de juros prevista ao mês, o que, segundo a Súmula 541 

do mesmo STJ já é suficiente a caracterizar a capitalização mensal, sendo 

desnecessária a explicitação textual do que já consta matematicamente 

expresso, verbis: Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa 

de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir 

a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 

1.251.331). Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 

1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente 

pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Logo, se a 

taxa de juros anual contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal 

por pressuposto está autorizada a capitalização dos juros, desde que não 

ultrapasse a taxa anual contratada. Destarte, aqui não merece revisão o 

contrato em debate, mantenho o contratado. Da CDI-CETIP Extrai-se do 

contrato acostado junto ao processo apenso sob n. 

1024036-27.2016.8.11.2020 – Cédula de Crédito Bancário B30731200-1 

(ID 4540052), que restou estipulada entre as partes aplicação da Taxa dos 

Certificados de Depósitos Interbancários – CDI, apurados e divulgados 

pela CETIP, conforme se infere da seguinte cláusula contratual: 

ENCARGOS MORATÓRIOS: a) A contar do vencimento ordinário ou 

extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração 

acumulada, no período dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), 

apurada e divulgada pela CETIP S/A – Balcão Organizado de Ativos e 

Derivados, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou 

a autoridade normativa venham a institui em substituição, mais juros 

efetivos anuais de 125,00015%a.a. b) Multa moratória de 2% (dois por 

cento) incidente sobre o débito total apurado, incluídos principal e todos os 

encargos, multas e reembolsos e outras verbas convencionadas.(grifo 

nosso) Pelo constante no contrato discutido, verifico que a taxa CDI-CETIP 

incide quando dos encargos moratórios. Os embargantes argumentaram 

aplicação do CDI-CETIP cumulada com os juros remuneratórios, nos termos 

da súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe ser nula a 

cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela 

ANBID/CETIP. No entanto, tenho como prejudicado o pleito dos 

embargantes, posto que somente com o reconhecimento da abusividade 

nos encargos exigidos na normalidade é que descaracterizaria a mora, o 

que não é o caso dos autos. Assim, não foi constatada qualquer 

abusividade no contrato discutido. Nesse sentido a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR 

DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – NÃO 

VERIFICADA ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DE NORMALIDADE 

(CAPITALIZAÇÃO E JUROS) – CONFIGURAÇÃO DA MORA – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com a orientação 2 do 

Superior Tribunal de Justiça, somente com o reconhecimento da 

abusividade nos encargos exigidos normalidade (capitalização e juros 

remuneratório), descaracteriza a mora. Não verificada qualquer 
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abusividade, não há que se falar em exclusão ou abstenção de inclusão, 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. ” (AI 45851/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015) (grifo nosso) Destarte, aqui 

não merece revisão o contrato em debate sob n. B30731200-1. Dos 

encargos moratórios Aduziu o embargante ser indevida a cobrança de 

comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. Pois 

bem, analisando devidamente o contrato sob n. B30731200-1, não 

constato a incidência da comissão de permanência. Não comprovando o 

requerido a alegada abusividade. Logo, julgo prejudicado o pleito. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE os presentes “Embargos à Execução” 

promovidos por Hecoservice Construções e Saneamento Limitada, em 

face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro 

Verde de Mato Grosso – Sicredi Outo Verde MT mantendo-se hígido o 

título executivo, devendo dar prosseguimento ação de Execução (autos 

sob n. 1024036-27.2016.8.11.2020), nos seus ulteriores termos. Condeno 

os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do embargado, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa em conformidade com o artigo 85, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, traslade-se cópia da presente sentença para os autos da 

execução apensa sob n. 1024036-27.2016.8.11.2020, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001895-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO FISCHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001895-77.2017.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Marco Antonio Fischer, no entanto, requereu ao Id 28987495, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àquele órgão. No tocante ao pedido de baixa do gravame do 

veículo de Id 28987495, por se tratar de averbação não determinada por 

este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco 

liberar o veículo da restrição administrativa. Deixo de oficiar à Central de 

Mandados para devolução de mandado, tendo em vista certidão acostada 

aos autos junto ao Id 16903740. Custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela parte autora. Ante a renúncia ao prazo 

recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057523-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057523-80.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Karoline de Oliveira Souza, no entanto, requereu ao Id 28022691, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN (CIRETRAN) e aos demais 

órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando o apontamento da referida ação em 

seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN/CIRETRAN). No tocante ao pedido de baixa do gravame do 

veículo de Id 28022691, por se tratar de averbação não determinada por 

este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco 

liberar o veículo da restrição administrativa. Recolha-se o mandado de 

busca, apreensão e citação anteriormente expedido. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029149-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHMIDT E CIA LTDA - ME (REU)

ROGES DANIEL RIBEIRO CORREA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029149-88.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro a substituição 

do polo ativo da presente demanda, postulado na petição de Id 24726094, 

diante da cessão de crédito realizada, comprovada no Id 28912721 e 

28912723, devendo passar a integrá-lo Ativos S/A Securitizadora de 

Créditos Financeiros, registrando-se a alteração no sistema PJE e na capa 

dos autos. II - Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros propôs 

Ação Monitória, em face de Schmidt e Cia Ltda - ME e Roges Daniel Ribeiro 

Correa, no entanto, requereu ao Id 28912721, desistência do feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 26 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1013078-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULYSSES LACERDA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA AGUIAR DA CUNHA OAB - MT19678/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1013078-40.2020.8.11.0041 AUTOR(A): ULYSSES LACERDA 

MORAES REU: MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ESTADO DE 

MATO GROSSO W Vistos. Trata-se de Ação Popular ajuizada por Ulysses 

Lacerda Moraes em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso e do Estado de Mato Grosso, em razão da edição da Lei Estadual 

nº 11.087, de 05.03.2020, que instituiu “verba indenizatória pelo exercício 

de atividades fins de controle externo aos ocupantes dos cargos de 

Auditor Público Externo, Auxiliar de Controle Externo, Técnico de Controle 

Público Externo e aos membros do Tribunal de Contas do Estado”. Na peça 

inaugural, sustenta a parte autora que a lei “é ilegal e afronta o princípio da 

moralidade pública”, sob a justificativa de que desrespeita o princípio de 

separação dos poderes, usurpa a competência privativa do Poder 

Executivo, aumenta despesa para o Poder Executivo em projeto de lei de 

iniciativa exclusiva do Tribunal de Contas do Estado, dentre outras. Aduz 

que a competência para legislar sobre a remuneração de servidores é do 

Poder Executivo, razão pela qual há violação dos artigos 39, parágrafo 

único, inciso II, alíneas “a” e “b”, e 9º, ambos da Constituição Estadual. 

Prossegue asseverando que houve, ainda, “flagrante violação aos artigos 

49 e art. 96, III, “g”, 2 da Constituição do Estado de Mato Grosso” (sic, Id. 

Nº 30490438 – Pág. 13), sob o argumento de que a emenda parlamentar 

aditiva “extrapola o poder do Parlamento, uma vez que, no caso, a emenda 

se equivale à iniciativa, esta privativa do Chefe do Poder Executivo”. Ao 

final, requer “a concessão da medida liminar inaudita altera pars, para 

determinar a imediata suspensão da vigência e dos efeitos do art. 2º, 

caput e §§, da Lei nº 11.087, de 05 de março de 2020” e, no mérito, “o 

julgamento procedente do pedido para declarar nulo a disposição contida 

no art. 2º, caput e §§, da Lei nº 11.087, de 05 de março de 2020” (Id. nº 

30490438 - Pág. 17). É o relato do necessário. DECIDO. De pronto, anoto 

que a petição inicial não comporta recebimento, posto que a ação popular 

não é o meio adequado para suspender a vigência e os efeitos de uma lei. 

A ação popular foi delineada no artigo 1º da Lei nº 4.717/1965, que 

preceitua: Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a 

anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da 

União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades 

autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 

38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os 

segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais 

autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o 

tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por 

cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao 

patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e 

de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos 

cofres públicos”. A Constituição Federal ampliou o objeto da ação popular, 

pois o inciso LXXIII do art. 5º prevê a possibilidade de ajuizá-la com o fito 

de “anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural”. Ou seja, a ação popular tem por escopo desconstituir 

ou invalidar ato administrativo lesivo a um desses interesses tutelados, 

devendo a pretensão do autor popular ser passível de subsunção numa 

das hipóteses previstas na Lei nº 4.717/65 (arts. 2º, 3º e 4º) ou na 

Constituição Federal (art. 5º, inciso LXXIII). A propósito, calha invocar a 

abalizada doutrina de Rodolfo de Camargo Mancuso, que assim dispõe: 

“Pelo que já se desenvolveu anteriormente, pode-se afirmar que na ação 

popular o pedido imediato é de natureza desconstitutiva-condenatória, ao 

passo que o pedido mediato será, precipuamente, a insubsistência do ato 

lesivo a estes interesses difusos: a) patrimônio público, (...); b) meio 

ambiente, no sentido atual desse conceito; c) moralidade administrativa, 

(...); d) Estado ou sociedade civil enquanto consumidores, (...)” [1]. No 

caso em apreço, no entanto, a parte autora almeja seja determinada “a 

imediata suspensão da vigência e dos efeitos do art. 2º, caput e §§, da Lei 

nº 11.087, de 05 de março de 2020” e, ao final, requer “o julgamento 

procedente do pedido para declarar nulo” o referido dispositivo legal. Por 

conseguinte, conforme se depreende da simples leitura da exordial, a 

causa pedir da presente ação popular repousa na inconstitucionalidade da 

Lei nº 11.087/2020. Com efeito, além da parte autora ter postulado 

diretamente a declaração da nulidade da referida lei estadual, conduziu 

todo o seu raciocínio sustentando a sua inconstitucionalidade. Destarte, o 

pedido, seja de tutela provisória [“suspensão da vigência e dos efeitos”] 

ou de definitiva [“declarar nulo a disposição contida no art. 2º, caput e §§, 

da Lei nº 11.087, de 05 de março de 2020”], possui nítido conteúdo de 

invalidação da norma em referência, buscando, ainda que por vias 

transversas, obter a supressão de todo os efeitos atuais e futuros da lei. 

Ocorre que, ao postular tal providência por meio da presente ação 

popular, a parte autora está deixando de adotar a via adequada, qual seja, 

a ação direta de inconstitucionalidade, com a observância da legitimidade 

ativa e da competência corretas, consoante previsto nos arts. 96, inciso I, 

alínea “d”, 124 e 125 da Constituição Estadual c/c art. 102, inciso I, alínea 

“a” da Constituição Federal. Por oportuno, anoto que este Juízo não 

desconhece que é possível a declaração incidental de 

inconstitucionalidade, em controle difuso, de quaisquer leis ou atos 

normativos do Poder Público, desde que a alegação de 

inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. 

Porém, não é esse o caso dos autos. Ocorre que a declaração de 

suspensão e a declaração de nulidade nos moldes postulados na exordial 

equivaleria a extirpar do mundo jurídico a Lei Estadual nº 11.087/2020, 

razão pela qual não se pode falar, in casu, de controle incidental de 

constitucionalidade. Acerca do tema, aliás, destaco a abalizada doutrina 

de Hugo Nigro Mazzilli: “O que não se tem admitido, porém, é que se use a 

ação civil pública ou coletiva para atacar, em abstrato, os efeitos erga 

omnes, atuais e futuros, de uma norma supostamente inconstitucional. 

Com isso, em última análise, estaria o juiz a invadir atribuição constitucional 

dos tribunais, aos quais compete, com exclusividade, declarar a 

inconstitucionalidade em tese de lei ou ato normativo, para, a seguir, ser 

provocada a suspensão de sua eficácia erga omnes. Com efeito, se numa 

ação civil pública um juiz singular pudesse cassar os efeitos pretéritos e 

ainda impedir todos os efeitos atuais e futuros de uma lei, porque 

inconstitucional, estaria na prática retirando-lhe toda a eficácia erga 

omnes, o que nosso sistema constitucional só admite possa ser feito 

originalmente pelos tribunais em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade ou, em alguns casos, em sede de ação interventiva.” 

(Original sem destaque)[2]. No mesmo caminho está a jurisprudência 

pátria, a exemplo dos julgados a seguir, in verbis: “REMESSA 

NECESSÁRIA. Ação popular. Pedido de declaração de 

inconstitucionalidade da Lei estadual nº 10.500/2017. Matéria reservada 

ao controle concentrado de constitucionalidade. Manutenção da sentença 

que reconheceu a falta de interesse de agir. Sentença ratificada de 

acordo com o art. 19 da Lei nº 4.717/65, a sentença que concluir pela 

carência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo 

efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. A ação popular é 

instrumento assegurado pela Constituição Federal para que qualquer 

cidadão questione a validade de atos lesivos ao patrimônio público, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural (art. 5º, LXXIII, cf). Admite-se, por meio da ação popular, o controle 

de constitucionalidade incidental de Lei ou ato normativo desde que o ato 

seja impugnado como causa de pedir e não como o próprio pedido da 

ação, como é o caso dos autos em que se busca tão somente a 

declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 10.500/2017, não 

podendo, portanto, ser utilizada como sucedâneo da ação direta de 

inconstitucionalidade”. (TJMT; RNec 71580/2017; Barra do Garças; Rel. 

Des. Márcio Aparecido Guedes; DJMT 17/02/2020; Pág. 132). “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. PROCESSO LEGISLATIVO SUPOSTAMENTE VICIADO. 

QUESTIONAMENTO DE LEI EM TESE NO BOJO DA AÇÃO POPULAR. 

DESCABIMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

Descabe o manejo de ação popular para postular a anulação de Lei 

aprovada perante o legislativo municipal, com base em supostas 

irregularidades ocorridas em sua tramitação e prejuízos que podem vir a 

ser causados a partir de sua redação. O Supremo Tribunal Federal tem 

entendimento iterado no sentido de que ação popular ou ação civil pública 

não são aptas ao questionamento de Leis em tese, com efeitos erga 

omnes, tendo em vista a impossibilidade de servirem como sucedâneo de 

ação direta de inconstitucionalidade. Caso concreto no qual o demandante 

defende, em realidade, a inconstitucionalidade formal objetiva da Lei 

Municipal impugnada, bem como a possibilidade, em tese, de o diploma 

legal acarretar prejuízos à municipalidade. A finalidade precípua da 

demanda é a anulação de diploma legal de efeitos gerais do ordenamento 

jurídico, objeto que é reservado à ação direta de inconstitucionalidade 

(ADI), da qual a ação popular não é sucedânea. Queda-se evidente a 

inadequação da ação popular para os fins buscados pelo autor, de modo 

que a demanda não preenche os requisitos para seu prosseguimento pois, 

na hipótese, somente caberia o manejo da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. 
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O acolhimento da preliminar aventada pelo Ministério Público é medida que 

se impõe, a fim de extinguir o feito em razão da inadequação da via eleita, 

sem julgamento do mérito, quedando-se prejudicado o agravo de 

instrumento. ACOLHIDA A PRELIMINAR, EM DECISÃO MONOCRÁTICA, 

PARA EXTINGUIR A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RESTANDO 

PREJUDICADO O RECURSO.” (TJRS; AI 0178116-57.2019.8.21.7000; Proc 

70082062076; São Leopoldo; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura 

Louzada Jaccottet; Julg. 27/02/2020; DJERS 02/03/2020). Nesse diapasão, 

não se admite que, em ação ordinária, que a parte autora almeje obter 

prestação jurisdicional equivalente àquela a ser conferida em ação direta 

de controle de inconstitucionalidade. Aliás, ressalto que, como é de 

conhecimento público e notório, já foi, inclusive, proposta Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 6329)[3], na qual se questiona a validade da Lei 

estadual 11.087/2020. Por conseguinte, o pedido não encontra amparo em 

nenhuma das hipóteses de manejo da ação popular, as quais, consoante 

já exposto, pressupõem a prática de ato nulo ou anulável, do qual resulte 

necessariamente lesão ao patrimônio público ou aos demais interesses 

tutelados. Dessa maneira, demonstrada a utilização do instrumento 

processual inadequado para a pretensão almejada, a parte autora carece 

de interesse de agir, na modalidade adequação, autorizando o 

indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso III, CPC) e a extinção do 

feito sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e VI, CPC). Ressalto que, 

por se tratar de matéria de ordem pública, a falta de interesse processual 

pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado nos termos o § 3º do art. 485 

do Código de Processo Civil. Friso, ainda, que as duas modalidades de 

interesse processual – adequação e necessidade – devem estar 

presentes, sendo que à falta de qualquer delas, a parte torna-se 

carecedora do direito de agir, dando lugar ao indeferimento da petição 

inicial e/ou a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Sobre o interesse de agir, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra “O 

Novo Processo Civil Brasileiro”, afirma: “A aferição do interesse de agir se 

dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela 

jurisdicional (também chamada de “interesse-necessidade”) e adequação 

da v ia processual  (ou “ in teresse-adequação”) .  Haver á 

interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado 

pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. (...) 

Além disso, impõe-se o uso de via processual adequada para a produção 

do resultado postulado. Assim, por exemplo, aquele que não dispõe de 

título executivo não tem interesse em demandar a execução forçada de 

seu crédito, pois não é esta a via processual adequada para aqueles que 

não apresentem um título hábil a servir de base à execução (arts. 783 e 

803, I)[4].” Nesse diapasão, especificamente na ação popular, sendo o 

provimento buscado do tipo desconstitutivo-condenatório (art. 11, Lei nº 

4.717/65), somente haverá interesse de agir quando o autor tiver narrado 

a ocorrência de ato do qual decorra uma lesão [já consumada ou em 

iminente risco de consumação] a um dos interesses suscetíveis de tutela 

por esse tipo de ação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Dessa 

forma, uma vez ausente o interesse de agir, no binômio 

necessidade/adequação da via processual eleita, em face da situação de 

fato e pedidos apresentados, o indeferimento da petição inicial é medida 

que se impõe. Por fim, ressalto que, in casu, não há que se falar em 

decisão surpresa ou ofensa ao inscrito nos arts. 9º e 10 do Código de 

Processo Civil, porquanto o indeferimento de plano da inicial, ante a 

manifesta inidoneidade da ação proposta ao escopo visado, revela a 

inutilidade do contraditório no caso concreto. Nesse sentido, aliás, 

transcrevo a seguir o julgado da lavra do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO/ALVARÁ JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE SEM 

APRESENTAÇÃO DE TÍTULO DE ELEITOR – INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA - INÉPCIA DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO – OFENSA AO ART. 10, DO 

NCPC – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA - INOCORRÊNCIA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 5º da Lei nº. 1.060/50, enfatiza que o 

julgador somente deve indeferir o pedido de justiça gratuita se tiver 

fundadas razões, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/88. O Novo 

Código de Processo Civil, em seu art. 10, exige que o juiz, antes de decidir 

o processo (entendendo-se aí o INDEFERIMENTO da INICIAL), deverá 

sempre ouvir as partes. Contudo, esse dispositivo, que homenageia o 

princípio do contraditório e evita aquilo que está se chamando de 

“julgamento SURPRESA”, incide apenas nas hipóteses em que o 

contraditório esteja formado, ou seja, pressupõe que a petição INICIAL 

esteja em ordem e que o réu já tenha sido citado. Se o juiz não mandou 

citar o réu e decidiu pelo INDEFERIMENTO da INICIAL, não pode estar 

violando o contraditório. É esse o caso dos autos. Recurso parcialmente 

provido apenas para conceder à apelante os benefícios da justiça 

gratuita.” (TJMT, N.U 0003499-32.2016.8.11.0007, Ap 144607/2016, 

DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). Com 

efeito, propiciar a aplicação do princípio da não surpresa no caso sub 

examine daria azo a um contraditório inútil, daí porque descabe cogitar de 

nulidade da sentença por violação ao referido princípio. Pelo exposto, ante 

a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de 

Processo Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo 

estatuto processual. Por não vislumbrar a ocorrência de litigância de 

má-fé, deixo de condenar o autor popular ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme disciplina o art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal. Nos termos art. 19 da Lei n.º 

4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após 

escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo. Com o retorno dos autos, caso tenha sido 

confirmada a presente sentença pelo Tribunal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Ação popular, 8ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 110. [2] A defesa dos interesses 

difusos em juízo, 31ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 195. [3] 

h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r N o t i c i a D e t a l h e . a s p ?

idConteudo=439597, de 18.03.2020, acessando em 23.03.2020, às 16:58. 

[4] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2017.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012474-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO LAMONICA BOVINO OAB - SP132527 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO -SECRETARIA DE ESTADO E JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS, SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

PROCON - MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1012474-79.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO -SECRETARIA DE ESTADO E JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS, SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 

- MT Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos 

modificativos, interpostos pela empresa requerente SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA LTDA. (“SKY”), em razão da sentença que extinguiu o 

processo, sem julgamento do mérito. Afirma que a r. sentença se mostrou 

contraditória, uma vez que a redistribuição da ação seria mais célere e 

eficaz do que a extinção do processo, o que causou prejuízos ao 

requerente, ainda mais considerando o elevado valor recolhido a título de 

custas processuais. Sustenta obscuridade, alegando que endereçou a 

inicial corretamente e a protocolizou perante o sistema PJe e, por razões 

que desconhece, o feito foi distribuído a este Juízo, quando correto seria 

para uma das Varas de Fazenda Pública. Requereu, ao final, o 

acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e 

obscuridade, além de determinar a redistribuição do feito ao juízo 

competente. É o relato do necessário. Decido. A finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar o acórdão ou a sentença 

quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Da análise dos embargos opostos, bem como da decisão proferida no id. 

17702685 não vislumbro nenhuma omissão ou contradição. Não obstante 

os judiciosos argumentos do embargante, o caso em comento não deve 

ser tratado como questão de incompetência, nos termos da legislação 

processual civil, pois não decorre da intenção e/ou entendimento do 
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requerente acerca da matéria, mas sim, de erro ou desconhecimento do 

procedimento correto de distribuição de ações no sistema PJE. 

Compreende-se, assim, que o declínio de competência deve ocorrer 

quando uma ação é direcionada intencionalmente a determinado Juízo, o 

qual se convence não ser absolutamente competente para processar e 

julgar a demanda proposta. Isso, porém, não ocorreu, pois o próprio 

embargante afirmou, tanto na inicial, quanto nos embargos, que o Juízo 

competente é o da Vara Especializada da Fazenda Pública, de modo que 

não há que ser analisado acerca da competência por este Juízo, para 

conhecer e julgar o feito. Ao contrário do que o embargante sustentou, o 

protocolo e a distribuição da inicial não Pje não foi feito de forma correta, 

conforme estabelece o art. 26, da Resolução n.º 03/2018 - TJ-MT/TP: “Art. 

26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da classe 

processual, o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo 

Sistema PJe, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos 

com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça.” Ainda sobre a responsabilidade acerca da distribuição dos feitos, 

dispõe o art. 40: “Art. 40. A distribuição da petição inicial no Sistema PJe 

será feita diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem 

necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, 

situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante 

recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda 

do peticionante.” Fica evidente, portanto, que é responsabilidade da parte, 

por meio do seu respectivo advogado, efetuar a adequada alimentação do 

sistema Pje, no ato de cadastramento do feito. Se os dados são inseridos 

de forma errônea e, em consequência, o processo é encaminhado para 

Juízo incompetente, cabe à parte diligenciar para realizar nova distribuição 

ao Juízo correto. Também, não assiste razão ao embargante acerca de 

eventual prejuízo e sanção devido ao recolhimento das custas 

processuais, pois na sentença extintiva, não houve condenação em 

custas ou qualquer outra despesa. A restituição do valor recolhido nesta 

ação extinta deve ser solicitada perante a diretoria do foro, que detém 

competência para conhecer e decidir as questões administrativas do foro. 

Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil a serem sanados, conheço dos embargos 

para julgá-los improcedentes, permanecendo a sentença embargada como 

foi publicada. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. 

Bruno D'Oliveira Marques Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1299374 Nr: 8292-38.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO CARLOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO VILARINHO 

GUIMARAES - OAB:50995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716, TAIRO DOMINGOS 

DARTORA - OAB:16.917/MT

 3. Dispositivo:

 Pelo exposto, RECONHEÇO, de ofício, a ilegitimidade passiva do 

embargado Antônio Carlos Barbosa (CPF: 178.006.416-00) e, por 

conseguinte, julgo extinto o feito em relação ao referido embargado, o que 

faço sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil.

Outrossim, com fulcro nos arts. 681 c/c 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos 

presentes Embargos de Terceiro, opostos por Antônio Carlos Barbosa 

(CPF: 023.533-328-03) em face do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso e do Estado de Mato Grosso, pelo que confirmo a tutela 

antecipada deferida à fl. 44, tornando definitiva a ordem de cancelamento 

da averbação número AV01-M-34.332 da Matrícula nº 34.332, do Cartório 

de 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT.

Considerando que não fora a parte embargada quem proporcionara a 

irregularidade em referência, mas sim o registro de imóveis, que deixou de 

observar, com atenção, os dados do requerido no cumprimento da ordem 

de indisponibilidade, assim como que a constrição do imóvel do 

embargante se deu nos autos de ação civil pública, deixo de condenar o 

Ministério Público e/ou o Estado de Mato Grosso em custas e honorários, 

por não restar configurada má-fé (art. 18 da Lei 7.347/85).

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação Civil Pública nº 

27706-61.2014.811.0041, Código 897196.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá, 25 de Março de 2020.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1041235-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. P. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1041235-57.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, fim de proceder à INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, por meio do seu patrono, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, requerendo o que de direito. CUIABÁ, 26 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044384-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELHA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAYMON MATHEUS BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO (REU)

DOMINGOS SAVIO BELO DO NASCIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1044384-95.2018.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio do seu patrono, para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos 

autos, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA
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Processo Número: 1039244-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL OAB - MT2638-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO GOMES OAB - MT17231/B-B (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THOMPS MARCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

CELIA LETICIA MARQUES DE MOURA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1039244-46.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, fim de proceder à INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, por meio do seu patrono, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, requerendo o que de direito. CUIABÁ, 26 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1047409-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA LUCIA LEEPKALN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELITO ELIAS CAPUZZO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1047409-82.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio do seu patrono, para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos 

autos, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012794-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIO CAMARGO DA SILVA OAB - MT27538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1012794-32.2020.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para que 

realize a impressão dos Ofícios expedidos nos autos, visando efetivar o 

protocolo destes junto às devidas instituições, com a manifestação nos 

autos da devida impressão e posterior comprovação dos protocolos. Tal 

medida se faz necessária, para tentarmos dar agilidade no envio dessas 

correspondências que deixarão de ser enviadas pelo Setor de 

Expedientes do Fórum, ante a edição da Portaria-Conjunta nº 249, do 

TJMT, que decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, no período de 20.03 a 20/04/2020. 

CUIABÁ, 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1043580-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO QUEIROZ DE SOUZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. A. Q. (REQUERIDO)

JHULYO MATHEUS EBERHART SCHNEIDER QUEIROZ (REQUERIDO)

JHUAN PEDRO EBERHART SCHNEIDER QUEIROZ (REQUERIDO)

THIAGO TADEU NASCIMENTO QUEIROZ (REQUERIDO)

DURVALINO QUEIROZ DA SILVA (DE CUJUS)

ELENICE QUEIROZ DE SOUZA (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO QUEIROZ DE SOUZA (REQUERIDO)

NIVALDO QUEIROZ DE SOUZA (REQUERIDO)

ERNESTINA JOAQUINA DE QUEIROZ (DE CUJUS)

IVACY QUEIROZ WOOD (REQUERIDO)

IRACY QUEIROZ SASAKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVACY QUEIROZ WOOD OAB - 074.414.501-52 (REPRESENTANTE)

A. L. D. A. Q. OAB - 053.128.701-70 (REPRESENTANTE)

JHUAN PEDRO EBERHART SCHNEIDER QUEIROZ OAB - 049.282.401-03 

(REPRESENTANTE)

JHULYO MATHEUS EBERHART SCHNEIDER QUEIROZ OAB - 

052.847.841-97 (REPRESENTANTE)

THIAGO TADEU NASCIMENTO QUEIROZ OAB - 007.063.791-10 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1043580-93.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de id 25736614, em que o Sr. Paulo infoma que alguns herdeiros, 

ELENICE QUEIROZ DE SOUZA, EVACY QUEIROZ WOOD e ANDRÉ LUCAS 

DE ARRUDA QUEIROZ moram nos Estados Unidos. CUIABÁ, 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027944-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA AUXILIADORA DA COSTA (REQUERENTE)

LAURA CRISTINA DA COSTA SALES (REQUERENTE)

DENISE CRISTINA COSTA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES OAB - MT4626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE JESUS SALES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Luiz Carlos Silva Sales (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA 

REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ PROCESSO n. 
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1027944-87.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 100,00 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: GLORIA 

AUXILIADORA DA COSTA, DENISE CRISTINA COSTA SALES, LAURA 

CRISTINA DA COSTA SALES INVENTARIADO: SEBASTIAO DE JESUS 

SALES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. decisão proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Decisão: Vistos etc. 1. Acolho a emenda à inicial. 2. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. 3. Nomeio como 

inventariante Gloria Auxiliadora da Costa. Intime-se, para que, preste 

compromisso em 05 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 617, 

parágrafo único, do CPC. 4. Nos termos do provimento nº 56/2016 – CNJ, 

deverá a autora, em 15 (quinze) dias, trazer aos autos, a certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 5. Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal. 6. Determino a utilização do sistema 

BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome Sebastião 

de Jesus Sales, CPF nº 384.034.631-20. Proceda-se, também, pesquisa 

junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a existência de 

veículo registrado em nome do de cujus. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência / inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 7. 

Sem prejuízo da ordem acima, oficie-se a 8ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá/MT, onde tramita a ação judicial de nº 0000622-64.2018.5.23.0008, 

para que, efetue a transferência de todo e qualquer valor porventura 

existente em nome do falecido, para a conta judicial, devidamente 

vinculada aos autos. 8. Cite-se o herdeiro não representado, por Carta 

Precatória[1], para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por 

edital, eventuais interessados, em observância ao disposto no art. 259, 

inciso III, do CPC, conforme determina o art. 626, §1º, do CPC. 9. Após o 

cumprimento das determinações supra, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até a vinda da certidão de óbito retificada. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, AMANDA HELEODORO FERREIRA, digitei. CUIABÁ, 2 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. AHF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044025-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT148335-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1044025-14.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio do seu patrono, para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos 

autos, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1020751-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES OAB - MT18100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Simone Marcelina Guimarães de Castro (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do 

processo: 1020751-21.2019.8.11.0041 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu patrono, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, requerendo o 

que de direito. Cuiabá, 26 de março de 2020 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008717-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO ROSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUÍS LUCIENIO ROSA E SILVA (REQUERIDO)

LUCIENE ALMEIDA ROSA E SILVA (REQUERIDO)

LUCIENIO ROSA E SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

HILDA ALMEIDA ROSA E SILVA (REQUERIDO)

JULIANE ALMEIDA ROSA E SILVA (REQUERIDO)

ALESSANDRO DE PINHO E SILVA (REQUERIDO)

RAFAEL AUGUSTO ROSA E SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1008717-48.2018.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 10 dias, apresentar as últimas declarações nos termos da 

decisão de id. n. 12547314. CUIABÁ, 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023721-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS BEZERRA (AUTOR(A))

RENATTA LOYSE DE FREITAS BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA REWEL BEZERRA (REU)

TANIA MARIZA REWEL BEZERRA (REU)
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FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (REU)

FABIANE REWEL BEZERRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1023721-62.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): MARCELO MARTINS BEZERRA, RENATTA LOYSE DE FREITAS 

BEZERRA REU: FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA, TANIA MARIZA REWEL 

BEZERRA, ANDREA REWEL BEZERRA, FABIANE REWEL BEZERRA Vistos 

etc. Intimem-se as partes, por meio dos ilustres advogados, para que, se 

manifestem, em 05 (cinco) dias, acerca das provas que, pretendem 

produzir. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026673-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERCY MARIA LOPES BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1026673-43.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio do seu patrono, para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos 

autos, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1057369-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARALICE LOPES FUJIMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT197930-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIROO FUJIMURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1057369-62.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARALICE LOPES FUJIMURA REQUERIDO: HIROO 

FUJIMURA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens 

c/c Alimentos, proposta por Maralice Lopes Fujimura, em face de Hiroo 

Fujimura, devidamente qualificados. Consta dos autos que, as partes 

contraíram matrimônio, em 05 de outubro de 1999, celebrado em 

Matsumoto, Província de Nagano, Japão, registrado no Brasil, em 23 de 

novembro de 2009[1], do qual advieram dois filhos, ambos maiores e 

capazes. Esclareceu a parte autora que, durante o matrimônio, as partes 

amealharam um lote de terreno urbano, localizado na cidade de 

Anchieta/ES, praia de Ubu, com área de 7,819,79 (sete mil oitocentos e 

dezenove metros e setenta e nove centímetros quadrados), de matrícula 

nº. 11.425, adquirido, em 18/01/2011, conforme a escritura pública do 

Cartório de Registro Civil e Notas de Anchieta/ES, livro 12, fls. 152/153, 

avaliado em R$ 938.000,00 (novecentos e trinta e oito mil reais)[2]. 

Requereu a parte autora a alteração do nome da esposa, a fim de que 

volte a usar o nome de solteira. A ação foi recebida, por força da decisão 

de id. 26789463, que concedeu a gratuidade processual postulada, 

designou data para a realização de audiência de tentativa de conciliação e 

determinou a citação da parte requerida. A audiência de tentativa de 

conciliação, restou parcialmente frutífera, tendo as partes acordado, 

quanto ao divórcio (id. 28625497). A parte requerida deixou decorrer in 

albis o prazo fixado para defesa, o que foi certificado no id. 30239073. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Divórcio c/c Partilha 

de Bens c/c Alimentos, proposta por Maralice Lopes Fujimura, em face de 

Hiroo Fujimura, devidamente qualificados. Consigne-se que, o requerido foi 

devidamente citado, mas optou por não apresentar defesa, razão pela 

qual, decreto sua revelia. Ademais, verifica-se que a questão suscitada 

prescinde de dilação probatória, pelo que passo à análise do mérito, 

consoante permissivo legal. Primeiramente, reforço que quanto ao divórcio 

e alteração do nome da autora não há controvérsia. O matrimônio foi 

celebrado, em 05 de outubro de 1999, em Matsumoto, Província de 

Nagano, Japão, e registrado no Brasil, em 23 de novembro de 2009. As 

partes não optaram por regime de bens, conforme se vê da certidão de 

casamento juntada. De acordo com o art. 7º, §4º, da LINDB, o regime de 

bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os 

nubentes domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. 

Assim, considerando a data da celebração do casamento, aplica-se o 

regime jurídico do Código Civil de 1916, que, em seu art. 258, previa que 

não havendo convenção em contrário, ou sendo nula, vigora, quanto aos 

bens entre os cônjuges, o regime de comunhão parcial, segundo o qual 

comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento por título 

oneroso, ainda que só, em nome de um dos cônjuges, a teor do que 

dispõe o art. 271. A parte autora afirmou que durante o casamento, as 

partes amealharam direitos sobre o lote de terreno urbano, localizado na 

cidade de Anchieta/ES, praia de Ubu, com área de 7,819,79 (sete mil 

oitocentos e dezenove metros e setenta e nove centímetros quadrados), 

de matrícula nº. 11.425, adquirido em 18/01/2011, conforme a escritura 

pública do Cartório de Registro Civil e Notas de Anchieta/ES, livro 12, fls. 

152/153, avaliado em R$ 938.000,00 (novecentos e trinta e oito mil reais)

[3]. Observa-se que, o direito foi adquirido, em 18 de janeiro de 2011, o 

que impõe a sua partilha igualitária entre os consortes. Por outro lado, não 

havendo consenso entre as partes, os bens deverão ser alienados, para 

que o preço seja partilhado, em 50% (cinquenta por cento) para cada um, 

ressalvando-se, sempre, o direito de preferência de ambos. Por fim, 

ressalto que a genitora não tem legitimidade para postular alimentos, em 

nome dos filhos maiores, o que demanda ação própria, se presentes os 

seus requisitos. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e DECRETO o divórcio de Maralice Lopes Fujimura e Hiroo 

Fujimura, com fundamento nos arts. 226, §6º, da Constituição da 

República, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. O direito amealhado 

sobre o bem imóvel deverá ser dividido em partes iguais, nos moldes já 

fixados. Indefiro o pedido de alimentos, nos termos acima expostos. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), em atenção ao disposto no art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de averbação. Consigne-se 

que, a autora voltará a usar o nome de solteira: Maralice Lopes dos 

Santos Nakami. Transitada em julgado, procedam-se as baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Custas pelo requerido. P.I.C. Cuiabá-MT, 25 de março de 

2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito 

[1] Id. 26782057 [2] Id. 26782086 e 26782090 [3] Id. 26782086 e 26782090

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023421-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIO DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE COSTA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1023421-32.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): EDIVANIO DE SOUSA SILVA REU: HENRIQUE COSTA DA 

SILVA Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos 

perante este Juízo, por Edivânio de Sousa Silva, em decorrência de 

sentença proferida nos autos. Sustenta a parte embargante, a ocorrência 

de contradição, quanto à afirmação de que o requerido não estaria 

cursando ensino superior. Observando-se os documentos dos autos 

vê-se que o demandado não conseguiu comprovar a tempo, seu curso 

universitário, tanto é que a sentença foi proferida, em 19 de fevereiro de 

2020, e a solicitação de informação à UFMT foi efetivada, somente, em 03 

de março de 2020. Primeiramente, em que pesem às alegações da parte 

embargante, é certo que este Juízo, já exauriu sua função jurisdicional, o 

que não lhe permite rever sua decisão, há não ser em situações 

excepcionais, notadamente, as previstas no art. 494, do Código de 

Processo Civil, o que não é o caso dos autos. Diante do exposto, 

CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos declaratórios opostos. 

Mantenho incólumes os termos da sentença, constante do id. 27986563. 

P.I. C. Cuiabá-MT, 25 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000330-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRA RAMOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DE CARVALHO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1000330-44.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARGEMIRA RAMOS PEREIRA INVENTARIADO: MILTON DE 

CARVALHO Vistos. Defiro o requerimento constante do Id. 23354648, pelo 

que determino: 1. EXPEÇA-SE Autorização Judicial (alvará), requerido, em 

nome da inventariante, visando a realização de transações financeiras, 

exceto a contratação de empréstimos, perante ao Banco do Brasil, faça 

constar também a autorização do pagamento do débito quanto ao SISBB – 

Crédito Rural e Comercial – Contrato Pesa – Dependência: 3037 Campo 

Verde – Linha de Crédito 0086 – Mutuário Milton de Carvalho – Operação 

492.100-16, com relação as parcelas vencidas e vincendas dos meses de 

janeiro/2018, julho/2018, janeiro/2019, julho/2019 e janeiro/2020. 2. Faça 

constar também no alvará, que deverá o Banco do Brasil fornecer os 

valores de cada parcela do contrato PESA, incluindo a descrição dos 

valores da bonificação e a data de lançamento de quitação das mesmas, 

bem como a emissão dos comprovantes de pagamento de cada uma das 

parcelas. 3. Caso não haja valor suficiente para a quitação das parcelas 

em aberto, desde já, defiro o requerimento constante do item “4” da 

petição acostada ao id. 23354648. 4. Após, o pagamento da última parcela 

vincenda em 01/01/2020, que seja emitido o recibo de quitação do contrato 

Rural PESA (Operação 492.100.016), e que todas as contas bancárias em 

nome do falecido sejam encerradas. Portanto, caso reste algum crédito, 

que seja transferido para a conta judicial vinculada a este processo. 5. 

Ademais, verifica-se que a decisão constante do Id. 12268227, não foi 

cumprida integralmente, desta forma, intime-se a inventariante, para o seu 

devido cumprimento, sob pena de remoção. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

11 de dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0006452-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE ANDREZA DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS CHOMPATI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL Cuiabá - MT, 26 de 

março de 2020. PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 0058328-89.2015.8.11.0041 

EXEQUENTE: REZON MIGUEL COELHO representado por RAYNNE 

EVELYN SILVA COELHO ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO Prezada, 

Por determinação do MM. Juiz de Direito deste Juízo da 2ª Vara de Família 

e Sucessões da Capital, Dr. Sergio Valério, INTIMO Vossa Senhoria para 

no prazo de 05 (cinco) dias apresentar na Defensoria Pública deste 

Estado a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do processo em caso de decurso do prazo, sem a referida 

providência. Atenciosamente, Assinado Digitalmente Gestora Judicial 

RAYNNE EVELYN SILVA COELHO AVENIDA DAS TORRES, Nº. 09, QD 12, 

RESIDENCIAL BELITA COSTA MARQUES CUIABÁ-MT – CEP: 78091-378 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1053635-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRE NASCIMENTO CORREIA COENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON RUAS DO NASCIMENTO OAB - MT18869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARODIR MARCIO COENE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1053635-06.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROZIMEIRE NASCIMENTO CORREIA COENE REQUERIDO: 

ARODIR MARCIO COENE Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. 

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Rozimeire Nascimento 

Correia Coene em face de Arodir Marcio Coene aduzindo que contraíram 

núpcias em 16 de setembro de 2006, sob o regime da Comunhão Parcial 

de Bens, e encontram-se separados de fato há aproximadamente 3 (três) 

anos, e a requerente não tem qualquer intenção de voltar a conviver como 

marido e mulher, sendo impossível haver uma reconciliação. É o relatório. 

D E C I D O. Com a alteração da Constituição da República pela Emenda nº 

66/10, é possível julgar antecipadamente a lide (art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil), uma vez que não há mais o requisito temporal para 

decretar o divórcio, restando necessário apenas demonstrar a condição 

de casado, o que foi comprovado. Assim, nada poderá obstar a qualquer 

dos cônjuges requerer o divórcio, nem mesmo a discordância do outro, 

uma vez que trata-se de direito potestativo, que pode ser exercido pela 

simples declaração de vontade do seu titular, o que autoriza o julgamento, 

de plano, motivo pelo qual, não havendo interesse de menores, nem bens 

a partilhar, entendo que não há a necessidade de citação da parte 

requerida, que não tem sequer como oferecer resistência ao pedido. Se 

eventualmente ela pretender discutir outras questões, poderá propor ação 

específica. Ante o exposto, e dispensada a manifestação do Ministério 

Público, por ausência de interesse público ou de incapaz, julgo procedente 

o pedido para, por meio do divórcio, desconstituir o casamento havido 

entre as partes, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 
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Civil. Intime-se o requerido no endereço declinado na inicial – com cópia da 

petição inicial e também desta sentença, para conhecimento. A requerente 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja Rozimeire Nascimento Correia. 

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 16 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0019534-04.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. S. (EXEQUENTE)

A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Certifico que em 

cumprimento a determinação judicial (id. 25341966), expeço certidão de 

dívida para protesto, bem como intimo a exequente, através do advogado 

constituído para manifestar-se sobre o arresto parcial do valor do débito 

alimentar executado na conta de FGTS do devedor, o qual, também, intimo, 

neste ato, do referido arresto, uma vez que as diligências realizadas no 

sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG, restaram infrutíferas. Cuiabá, 

26 de março de 2020 Flaviane Aparecida L. Silva Analista Judiciária - 

11.651 SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0019534-04.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. S. (EXEQUENTE)

A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Certifico que em 

cumprimento a determinação judicial (id. 25341966), expeço certidão de 

dívida para protesto, bem como intimo a exequente, através do advogado 

constituído para manifestar-se sobre o arresto parcial do valor do débito 

alimentar executado na conta de FGTS do devedor, o qual, também, intimo, 

neste ato, do referido arresto, uma vez que as diligências realizadas no 

sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG, restaram infrutíferas. Cuiabá, 

26 de março de 2020 Flaviane Aparecida L. Silva Analista Judiciária - 

11.651 SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0019534-04.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. S. (EXEQUENTE)

A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Certifico que em 

cumprimento a determinação judicial (id. 25341966), expeço certidão de 

dívida para protesto, bem como intimo a exequente, através do advogado 

constituído para manifestar-se sobre o arresto parcial do valor do débito 

alimentar executado na conta de FGTS do devedor, o qual, também, intimo, 

neste ato, do referido arresto, uma vez que as diligências realizadas no 

sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG, restaram infrutíferas. Cuiabá, 

26 de março de 2020 Flaviane Aparecida L. Silva Analista Judiciária - 

11.651 SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0041870-36.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SILVA TORQUATO OAB - MT14487-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO OAB - MT4496-O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO RODRIGUES OAB - MT13503-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. N. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0041870-36.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: IEDA GONCALVES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ELEAZAR GOMES DO NASCIMENTO Visto. 

Trata-se de Ação Execução de Alimentos em que as partes informaram a 

composição, apresentando os termos do acordo para a homologação 

judicial, conforme pode ser visto na movimentação n. 26399630. É o breve 

relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes no 

documento acostado sob n. 26399630, para que produza os jurídicos e 

legais efeitos, passando a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Revogo o decreto 

prisional (Id. 25354554). Proceda-se com as baixas do sistema BNMP/CNJ. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0025573-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADY DE QUEIROZ MUSSA (REQUERENTE)

SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ALBINO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

AVANIR DE QUEIROZ SIMAO (REQUERENTE)

MISAEL GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ODAIR GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

EZENITE GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

MANOEL GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

MARIA IDALINA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE FERNANDES MOTA OAB - MT19549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ESTACIO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente, objetivando o cumprimento do despacho lançado no id. 

27340259.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032404-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEA SANDRA MENEZES (REQUERENTE)

ALESSANDRA CHAGAS DE MENEZES (REQUERENTE)

MARGARETH MANERICH (REQUERENTE)

ANDREA CHAGAS DE MENEZES OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEANE CHAGAS MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATIGA DE MENEZES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LOURENCO DIAS DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

JULIO SANTANA ROSA NETO OAB - MT23731/O (ADVOGADO(A))

LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA OAB - MT25035/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1032404-88.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARGARETH MANERICH, ANDREA CHAGAS DE MENEZES 

OLIVEIRA, ALEA SANDRA MENEZES, ALESSANDRA CHAGAS DE 

MENEZES, ALEANE CHAGAS MENEZES REQUERIDO: JOAO BATIGA DE 

MENEZES Vistos. Margareth Manerich Menezes, Andrea Chagas de 

Menezes Oliveira, Alea Sandra de Menezes, Alessandra Chagas de 

Menezes e Aleane Chagas Menezes ajuizaram Ação de Inventário na 

forma de Arrolamento Sumário, em razão do falecimento de João Batista 

de Menezes, ocorrido na data de 19.08.2017 (id. 10349180). A ação foi 

recebida nos moldes da decisão constante do id. 10767029, que nomeou 

Andrea Chagas de Menezes como inventariante, determinou a 

regularização processual da herdeira Alea Sandra de Menezes, bem como 

a emenda da inicial para a apresentação dos seguintes documentos: a) 

certidão atualizada da matrícula do imóvel; b) certidões negativas 

expedidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, pelo Estado de Mato 

Grosso (PGE e SEFAZ) e pela Receita Federal do Brasil; c) Certidão de 

inexistência de testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ) e determinou o 

recolhimento das custas antes da expedição do formal de partilha. Termo 

de compromisso expedido no id. 10850084. Na movimentação constante 

do id. 10962351 consta o pedido de habilitação de crédito postulado por 

Cristiany de Mello. No id. 11491661 a inventariante se manifestou aduzindo 

a juntada da certidão atualizada da matrícula do imóvel – id. 11491677 e as 

certidões negativas de débitos Municipal e Estadual - id. 11491673, bem 

como requereu o prazo de suspensão de 60 (sessenta) dias. Junto ao id. 

11762827 foi regularizada a representação processual da herdeira Alea 

Sandra D’ Menezes, com a juntada da procuração devidamente assinada. 

Id. 11929672 consta o pedido de habilitação de crédito requerido pelo Sr. 

Agricola Maria da Costa. Certidão de inexistência de testamento no id. 

12511857. Id. 12776025 consta o pedido de habilitação de crédito 

requerido por Odair José Dias da Silva. Id. 17471893 consta o pedido de 

habilitação de crédito requerido por Lourenço Dias de Moura. Id. 17507143 

consta o pedido de habilitação de crédito requerido por Edmundo Pedro de 

Campos. Na movimentação do id. 19362803 foi requerido pela 

inventariante a liberação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por meio de 

alvará, em favor dos advogados Elieser da Silva Leite, Caio Melli Arisi e 

Lucas Pinheiro Ciriaco. Id. 26267800 consta o pedido de habilitação de 

crédito requerido por Teodoro da Conceição. Id. 29562371 consta o 

requerimento da inventariante para realizar buscas de ativos financeiros 

em nome do falecido via sistema BACENJUD. É o necessário à análise e 

decisão. Inicialmente, verifica-se que fora requerido nos autos vários 

pedidos de habilitação de crédito nos ids. 10962351, 12776025, 17471893, 

17507143 e 26267800, o que de fato está em desconformidade com o que 

dispõe o art. 642, § 1º, do Código de Processo Civil: “Art. 642. Antes da 

partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o 

pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1.º A petição, 

acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e 

autuada em apenso aos autos do processo de inventário.” (grifo nosso) 

Desta forma, intimem-se os pretensos habilitantes para regularizarem as 

respectivas habilitações de crédito. Outrossim, defiro o requerimento 

constante do id. 29562371, pelo que determino as buscas e bloqueio de 

valores via BACENJUD, em nome do falecido João Batista de Menezes, 

CPF nº 079.532.081-72. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014979-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. O. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHEYLA PAMELLA OLIVEIRA OAB - 026.673.891-58 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE CAMPOS FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1014979-14.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: E. G. O. F. REPRESENTANTE: CHEYLA PAMELLA OLIVEIRA 

EXECUTADO: ALEXANDRE DE CAMPOS FERNANDES Vistos. Cuida-se de 

ação em que a parte autora pediu a homologação da desistência da ação 

(id. 27958123). É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação constante do id. 27958123 e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Custas recolhidas. P. I. 

C. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006184-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANILDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALBUQUERQUE GONCALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n°. 

1006184-82.2019.8.11.0041 Vistos. Edvanildo de Carvalho propôs Ação 

de Divórcio Litigioso em face de Luciana Albuquerque Gonçalves de 

Carvalho aduzindo que contraíram núpcias em 14 de julho de 2014, sob o 

regime de Comunhão Parcial de Bens, e estão separados de fato há 

aproximadamente 3 (três) anos. O requerente não tem qualquer intenção 

de voltar a conviver como marido e mulher, sendo impossível haver uma 

reconciliação. A requerida apresentou contestação (id. 28409868), e 

confirmou a situação narrada pelo requerente, e ratificou o pedido da 

retirada do nome conjugal para que possa voltar a utilizar seu nome de 

solteira, qual seja, Luciana Albuquerque Gonçalves. É o relatório. D E C I D 

O. Com a alteração da Constituição da República pela Emenda nº 66/10, é 

possível julgar antecipadamente a lide (art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil), uma vez que não há mais o requisito temporal para 

decretar o divórcio, restando necessário apenas demonstrar a condição 

de casado, o que foi comprovado. Assim, nada poderá obstar a qualquer 

dos cônjuges requerer o divórcio, nem mesmo a discordância do outro, 

uma vez que trata-se de direito potestativo, que pode ser exercido pela 

simples declaração de vontade do seu titular, o que autoriza o julgamento, 

de plano, motivo pelo qual, não havendo interesse de menores, nem bens 

a partilhar, dispenso a citação. Ante o exposto, e não intervindo o 

Ministério Público por ausência de interesse público ou de incapaz, julgo 

procedente o pedido para, por meio do divórcio, desconstituir o casamento 

havido entre as partes, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja 

Luciana Albuquerque Gonçalves. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Sem custas, porque defiro o requerimento de gratuidade da justiça, nos 

termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. P. I. 

C. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1038914-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA DA MATA DE MATOS (REQUERENTE)

YZADORA ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YZADORA ALVES DE MATOS OAB - MT25956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n°. 

1038914-83.2018.8.11.0041 Vistos. Yzadora Alves de Matos e Ana Ligia 

da Mata de Matos, devidamente qualificadas, formularam o presente 

pedido de Autorização Judicial, com expedição de Alvará, para fim de 

levantamento e saque dos valores, provenientes do PIS/PASEP e FGTS, de 

Dione Gomes de Matos, pai das requerentes, falecido em 17 de dezembro 

de 1996, sob os fundamentos lançados na inicial. É o breve relatório. D E C 

I D O. Os documentos aportados comprovam que as requerentes tem 

legitimidade para formular este pedido, visto que são filhas do falecido 

(ids. 16380781/18634739). Dessa forma, estando satisfeitas as 

exigências legais, defiro o pedido de autorização judicial, por meio de 

alvará, formulado na inicial, autorizando o levantamento e saque dos 

valores relativos ao PIS/PASEP do falecido, Dione Gomes de Matos em 

favor das requerentes Yzadora Alves de Matos e Ana Ligia da Mata de 

Matos. Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o alvará e 

arquive-se, com as baixas pertinentes. Sem custas. P. I. C. Cuiabá/MT, 26 

de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028954-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MACIEL BORGES OAB - MT20640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT21007-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028954-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIANA ALVES VILELA REQUERIDO: LEONARDO 

LOTUFO BUSSIKI Vistos. Mariana Alves Vilela aforou Ação de Divórcio c/c 

Partilha, Guarda e Alimentos em face de Leonardo Lotufo Bussiki. Consta 

dos autos que na movimentação nº 16927540, fora proferida sentença 

parcial de mérito, estando pendente de análise a questão da partilha de 

bens, guarda e alimentos. Em id. 17598231 foi apresentada a contestação. 

Id - 18124790 a parte autora apresentou a impugnação. Na movimentação 

n. 24536607, as partes informaram a composição com relação a partilha 

de bens, apresentando os termos do acordo para a homologação judicial. 

É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes no documento acostado sob n. 24536607, para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, passando a fazer parte integrante e indissociável 

desta sentença. Assim, declaro resolvido o mérito do processo com 

relação a partilha, nos termos do art. 356, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Ressalto entretanto, que a expedição do formal de partilha fica 

condicionada à observância dos requisitos legais à espécie, dentre elas a 

manutenção do ônus que consta na matrícula. Nesse passo, resta 

pendente de análise as questões atinentes aos alimentos requeridos 

inicialmente em benefício da autora, do seu filho Igor Vilela de Oliveira (não 

comum), e do infante Arthur Vilela Bussiki (filho comum). Não há 

irregularidades a sanar. Defiro a produção de provas orais requeridas 

pelas partes, consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas 

testemunhas. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 09 de junho de 2020, às 13h:30min. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). Notifique-se o Ministério Público. 

Transitada em julgado a sentença parcial de mérito suso homologada, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando ao final. P. I. C. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013995-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAMILSON ASSUNCAO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

HELENA SOARES DE ALMEIDA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1013995-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOAMILSON ASSUNCAO DA 

CRUZ Vistos. Joamilson Assunção da Cruz propôs a presente Ação de 

Alvará Judicial buscando o levantamento de valores deixados em depósito 

na Caixa Econômica Federal pelo seu filho, senhor Joamilson Junior de 

Almeida Cruz, falecido em 23.03.2018. Esclarece que o falecido era 

solteiro e não tinha filhos, de maneira que apenas os genitores possuem 

legitimidade para o levantamento dos valores. Na decisão inicial foi 

determinada a citação da genitora do de cujus, senhora Helena Soares de 

Almeida, e ainda, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal 

solicitando informações (id 14351120). As informações da instituição 

financeira foram acostadas no id 15337983. Embora devidamente citada 

(id 16458438), a senhora Helena deixou decorrer o prazo sem nenhuma 

manifestação (id 18138750). É o relatório. D E C I D O. As informações 

constantes dos autos são de que os legitimados ao levantamento dos 

valores deixados em depósito pelo falecido senhor Joamilson Junior de 

Almeida Cruz, são seus genitores. Contudo, a sua mãe, embora 

devidamente citada dos termos desta ação, permaneceu inerte. O saldo 

existente para liberação foi informado pela instituição bancária na 

movimentação n. 15337983, qual seja, R$ 480,96 (quatrocentos e oitenta 

reais e noventa e seis centavos). Assim, considerando tratar-se de valor 

pequeno, e que devidamente citada, a genitora revelou total desinteresse 

com os termos da ação, o dinheiro deverá ser liberado em favor do 

requerente. Assim, defiro o pedido de alvará e, por conseguinte, autorizo 

o requerente a promover o levantamento de todo o valor depositado na 

conta de titularidade do falecido, na Caixa Econômica Federal, conforme 

informações detalhadas no n. 15337983. Transitada em julgado, 

certifique-se, expeça-se o alvará e arquive-se. Sem custas. P. I. C. 

Cuiabá, 26 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1044374-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE APARECIDA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO SOUSA DE SENE OAB - MT26545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1044374-17.2019.8.11.0041 Ação: 

Alimentos com pedido de fixação de alimentos provisórios. Vistos, etc... 

Considerando os termos da Portaria-Conjunta n. 247, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para a data 

28/05/2020 às 15:30 horas, mantendo-se inalteradas as determinações 

contidas no despacho Id. 28110192 e quanto à decisão Id. 24979912 que 

arbitrou alimentos provisórios, providenciando-se a Gestora, a expedição 

do necessário para a devida intimação/citação das partes e realização da 

audiência. Ás providências.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009422-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANFRINE BARBOZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HER LIANG WAGEMAN DA CRUZ (REU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1009422-32.2019.8.11.0002 Ação: 

Revisional de Alimentos Vistos, etc... Considerando os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para a data 21/05/2020 às 14:30 

horas, mantendo-se inalteradas as determinações contidas no despacho 

de Id. 27909391, providenciando-se a Gestora, a expedição do necessário 

para a devida intimação/citação das partes e realização da audiência. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007910-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. G. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1007910-28.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Diante da divergência entre as 

partes quanto ao débito executado, para que possa ser dado regular 

prosseguimento ao feito, evitando maiores delongas e para não haver 

dúvidas, encaminhe-se o feito a contadoria judicial, a fim de 

apurar/atualizar o quantum alimentar inadimplido, e, abater os pagamentos 

realizados pelo Executado a esse título. Com os cálculos, intimem-se as 

partes, para, manifestar a respeito, no prazo de 10 (dez) dias, em seguida 

ouça o Ministério Público e, conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007910-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. G. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1007910-28.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Diante da divergência entre as 

partes quanto ao débito executado, para que possa ser dado regular 

prosseguimento ao feito, evitando maiores delongas e para não haver 

dúvidas, encaminhe-se o feito a contadoria judicial, a fim de 

apurar/atualizar o quantum alimentar inadimplido, e, abater os pagamentos 

realizados pelo Executado a esse título. Com os cálculos, intimem-se as 

partes, para, manifestar a respeito, no prazo de 10 (dez) dias, em seguida 

ouça o Ministério Público e, conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0004168-32.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. Z. B. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. P. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0004168-32.2006.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARIA ZELIA BRITO DE OLIVEIRA Endereço: 

desconhecido Nome: PATRICIA DUQUE Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: Nome: JOSE EDSON PIRES DE OLIVEIRA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de remessa dos autos ao arquivo, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 26 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000663-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS PINTO DUARTE OAB - MT15990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO DIAS RIBEIRO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IRENO DIAS RIBEIRO JUNIOR (HERDEIRO)

D. A. M. D. (HERDEIRO)

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO(A))

PRISCILA NUNES RIBEIRO (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSA MARIA PEREIRA RIBEIRO (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1000663-93.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando estes autos, que tramitavam no r. 

Juízo da 2ª Vara de Família e Sucesões, observa-se que foram remetidos 

para este Juízo em razão da prevenção/associação relacionada ao 

Processo n. 1000323-52.2018.8.11.0041, em trâmite neste Juízo, Id 

29615719 e Id 30610675. Assim sendo, e, considerando ainda a 

habilitação de novo advogado do inventariante, Id 17393828 e 17393838, 

intime-se o inventariante, por sua representante legal, através do 

advogado constituído, para manifeste nos autos no prazo de dez dias, 

ratificando e/ou retificando as declarações e pedidos formulados, 

podendo requerer o que mais de direito ao prosseguimento do processo. 

No mais, depois de cumprido o determinado nos autos associados, 

Processo n. 1000323-52.2018.8.11.0041, voltem ambos os processos 

conclusos para análise quanto ao prosseguimento e conclusão. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001978-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FELIPE DA SILVA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DOS SANTOS FRANCISCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1001978-93.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Observa-se dos autos que após 

ser proferido o despacho de Id n. 27609439 determinando algumas 

providências pelas partes no prazo de 10 (dez) dias, a fim de 

análise/homologação do acordo em questão, o Exequente, requereu a 

prorrogação do prazo para 30 (trinta) dias. Dito isso, considerando que 

ultrapassado mais de 30 (trinta) dias do referido pedido, conforme 

observado, inclusive no parecer ministerial de Id n. 30650151, intimem-se 

as partes, através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumprir integralmente o determinado no despacho de Id n. 27609439, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0022059-51.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILIO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RAMOS FIGUEIREDO MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLINHOS BATISTA TELES OAB - MT6656-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0022059-51.2015.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Litigioso – Liquidação de Sentença Vistos, etc... Da análise dos 

autos observa-se, deferido/determinado por este Juízo, mediante a 

nomeação de perito, a realização da prova pericial, para fins de liquidação 

da sentença, bem como, depois de apresentado/juntado aos autos o 

resultado da perícia, que fossem intimada as partes, oportunizando 

manifestação, Id 23424236 - Págs. 2/3. O Laudo Técnico Pericial, adveio 

aos autos, e, se encontra no Id 25688380. O Requerente teve ciência, 

manifestando no Id 29512977. Assim sendo, antes de qualquer outra 

decisão nestes autos, primeiramente, esclareça a Secretaria judicial, se 

fora cumprido o determinado no Id Id 23424236 - Págs. 2/3, quanto a 

intimação, também, da Requerida, Id 25152429, certificando quanto a 

eventual inércia, se for o caso, ou providenciando o que mais necessário 

neste sentido. Após, voltem os autos conclusos para análise, inclusive 

quanto ao pedido de Id 23424296 e Id 25688380 - Pág. 2. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013667-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALIM SAAD FILHO (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO BARROS SARAIVA SAAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME SARAIVA SAAD (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1013667-32.2020.8.11.0041 Ação: 

Interdição de curatela parcial compartilhada entre os genitores com pedido 

de curatela provisória em antecipação de tutela. Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Interdição de curatela parcial compartilhada entre os genitores 

com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela movida por 

Maria do Carmo Barros Saraiva Saad e José Salim Saad Filho, em face de 

Guilherme Saraiva Saad, todos qualificados nos autos, sob o argumento, 

em síntese, de que são genitores do Requerido, o qual não possui o 

necessário discernimento para a prática de alguns atos da vida civil, 

sendo incapaz, de forma parcial, de reger sua pessoa e seus bens, em 

razão de ser portador de Transtorno do Espectro Autista leve, com 

capacidade intelectual preservada, associado a Transtorno de Déficit de 

atenção e hiperatividade, além de sintomas ansiosos, que impactam 

diretamente em seu desempenho acadêmico e nas relações interpessoais 

(CID 10 (OMS) – F84.0 + F90). Informam que através do relatório médico é 

possível verificar que o Requerido não consegue entender intenções, 

mentiras, sarcasmos, duplo sentido ou piadas e por estes motivos os 

Requerentes requerem a curatela compartilhada e de forma parcial para 

que possam assistir o filho/Requerido, resguardando-o de todo e qualquer 

mal. Diante disso, pedem a concessão da tutela provisória de urgência 

para fins de que sejam os Requerentes nomeados como curadores 

provisórios do Requerido, a fim de que possam representá-lo nos atos da 

vida civil, sobretudo, na adequada gestão dos recursos fundamentais à 

sua manutenção. Instruíram o pedido com documentos. Relatei. 

Fundamento e Decido. Considerando os fatos alegados, apoiados na 

prova documental juntada com a inicial, em especial, relatório médico 

acostados sob o Id n. 30614883; Considerando, mormente a necessidade 

de amparar o Interditando material e socialmente, estando este juiz 

convencido da probabilidade lógica do direito do Interditando, uma vez 

confrontada as alegações e as provas disponíveis nestes autos, embora 

início de cognição, com fundamento no artigo 300 e 749, parágrafo único 

do Código de Processo Civil, antecipo parcialmente os efeitos da tutela 

pretendida, para o fim de nomear, desde logo, a Sra. Maria do Carmo 

Barros Saraiva Saad e o Sr. José Salim Saad Filho como Curadores 

Provisórios de seu filho Guilherme Saraiva Saad, para os fins de 

representa-lo ou assisti-lo em todos os atos da sua vida civil, ficando 

referidos Curadores Provisórios nomeados como depositários fiéis dos 

valores recebidos ou a receber, inclusive para que possam representa-lo 

junto a quaisquer Órgãos e repartições Públicas Federais, Estaduais e 

Municipais, autarquias, empresas públicas ou mistas, podendo abrir e 

movimentar contas bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, 

se necessário, etc. Ficando obrigados à prestação de contas quando 

instados a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC, e as respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedado 

aos Curadores, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes ao Interditando, e 

ainda, a proibição dos Curadores fazerem empréstimo 

bancário/financiamento em nome do Interditando, salvo com autorização 

judicial. Lavre-se termo de curatela provisória, devendo constar que é 

terminantemente vedada à alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, pertencentes ao Interditando, e ainda, a 

proibição dos Curadores de fazerem empréstimo bancário/financiamento 

em nome do Interditando, salvo com autorização judicial. Outrossim, 

substituo o ato de entrevista por este juiz, pela realização de um estudo 

social pela equipe técnica deste Juízo, que deverá descrever 

minuciosamente acerca da vida do Interditando, negócios, bens, vontades, 

preferências, laços familiares e afetivos, e o que mais parecer necessário 

para convencimento quanto a capacidade do Interditando para praticar 

atos da vida civil, bem como dos Requerentes em serem seus Curadores. 

O laudo deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Cite-se o Interditando sobre o teor desta ação, para querendo impugnar no 

prazo de 15 (quinze) dias, dispensando, por ora, a entrevista. Observe-se 

o Sr. Oficial de Justiça as disposições do artigo 245, § 1º, do CPC: “Art. 

245 Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente 

incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. § “1º - O oficial de justiça 

descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência”. Considerando os 

termos do art. 752, § 2º do CPC, caso o Interditando, ou qualquer das 

pessoas nominadas no § 3º do referido artigo não intervenham no 

processo, fica desde já nomeado como Curador Especial o d. Defensor 

Público Dr. José Naaman Khouri a quem se dará vista dos autos para os 

fins de direito. No mais, considerando que encerrou o convênio firmado 

entre o Poder Judiciário deste Estado e a Secretaria Municipal de Saúde de 

Cuiabá/MT (Ofício circular n. 7/2019 – GG), não sendo possível, por ora a 
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disponibilização de médico(a) psiquiatra para atender a demanda de 

Exames Psiquiátricos e elaboração de laudos técnicos para subsidiar as 

decisões/sentenças junto aos processos de competência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca de Cuiabá/MT, 

aguarde-se pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias uma solução para o 

caso. Decorrido este prazo, certifique-se e conclusos para deliberação ou 

decisão. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes 

autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial 

de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de 

Processo Civil, levando em conta que as ações de competência desta 

Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes 

e são de cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento 

jurídico, devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa 

das partes (autor e réu). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045864-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VENTURA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR VENTURA DA SILVA (REU)

ODAIR VENTURA DA SILVA (REU)

MARIA DE LOURDES ARAUJO (ESPÓLIO)

JOSELIA MARIA DA SILVA (REU)

GILMAR ANTONIO DE ARAUJO (REU)

GILBERTO ANTONIO ARAUJO (REU)

NEILY BENEDITA DA SILVA SANTANA (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1045864-74.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem Vistos, etc... Atento ao 

informado e postulado na petição de Id n. 30002363, para fins de 

prosseguimento do feito, primeiramente, entendo conveniente e, em 

observância ainda ao art. 693 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 05/06/2020 às 15:00 horas. Citem-se Os Requeridos Gilmar 

Antonio Araújo, Odair Ventura da Silva, Josemar Ventura da Silva e Neily 

Benedita da Silva Santana, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo assegurado o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Sem prejuízo das 

providências acima, cite-se o Requerido, Gilberto Antonio Araujo, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, quanto aos termos da ação e desta 

decisão, para querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, 

fazendo-se constar do edital as advertências legais de que não 

contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela 

Requerente (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

contestação, o que deverá ser certificado, fica desde já decretada sua 

revelia e nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe Curador Especial o d. Defensor Público Dr. Zacarias Ferreira 

Dias, que atua perante esta 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, a quem se dará vista dos autos para os fins de direito e, 

também, deverá ser intimado para comparecer na audiência acima 

designada. Intime-se, ainda, o Requerente, através de seus d. patronos, 

para comparecer na audiência. Intime-se, ainda, o Requerido Gilberto 

Antonio Araujo, através do mesmo edital, para comparecer na audiência. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026791-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA MARQUES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

PABBULO VITOR DE ARAUJO CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACELINO CAMPOS FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

gustavo farias saber OAB - MT15959-O (ADVOGADO(A))

JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO OAB - MT24438-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1026791-87.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Cuida-se de pedido de 

Cumprimento de Sentença pelo rito coercitivo onde se verifica que foi 

decretada a prisão civil do Executado, Id n. 24122148, devidamente 

efetivada em 16/02/2020, Id n. 29285207, face o inadimplemento do débito 

alimentar. O Executado manifestou no Id n. 30460268, requerendo seja 

expedido alvará de soltura em seu favor, especialmente porque, não 

possui condições financeiras de adimplir o montante da dívida executada 

e, logo em seguida, no Id n. 30701353, pugnou pela aplicação dos efeitos 

da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

nos autos do HC 1007514-09.2020.8.11.0000. Parecer ministerial acostado 

n--o Id n. 3705736, opinando pela conversão da prisão civil decretada ao 

Executado em prisão domiciliar mediante colocação de tornozeleira 

eletrônica pelo período ainda restante ou até o adimplemento da obrigação 

alimentar. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. 

Conforme relatado acima, a prisão civil do Executado foi decretada e 

efetivada em razão da persistência do débito alimentar, encontrando-se 

recolhido em sistema penitenciário desde 16/02/2020 (40 dias), restando, 

ainda, pendente outros 50 (cinquenta) dias, a serem cumpridos em regime 

fechado. Dito isso, antes de tudo, é importante registrar que é fato público 

e notório a existência da pandemia do coronavírus (COVID-19), com 

previsão de propagação exponencial do contágio de pessoas mundo 

afora, inclusive no Estado de Mato Grosso, onde já foram registrados 

casos confirmados da doença. Diante desse cenário, a fim de proteger a 

sociedade de uma maneira geral, inclusive as pessoas que se encontram 

recolhidas em sistema penitenciário por débito alimentar, o TJMT julgou 

parcialmente procedente em 24/03/2020, o HC n. 1007514 - 

09.2020.8.11.0000, vejamos: “Pelo exposto, reportando-me 

expressamente aos fundamentos da decisão supratranscrita, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de liminar para determinar o cumprimento das 

prisões civis por devedores de alimentos do Estado de Mato Grosso, 

excepcionalmente, em regime domiciliar, devendo as condições de 

cumprimento da prisão domiciliar serem estipuladas pelos respectivos 

juízos de execução da prisão civil por alimentos. Assim sendo, em 

consonância com referida decisão, e, ainda, considerando o crescimento 

exponencial da pandemia do coronavírus (COVID-19), o alto índice de 

transmissibilidade de contágio e o agravamento significativo do risco de 

contágio em estabelecimentos prisionais, devido a aglomeração, a 

“insalubridade dessas unidades, as dificuldades para garantia da 

observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido 

dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre 

outros, características inerentes ao “estado de coisas inconstitucional” do 

sistema penitenciário brasileiro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal 

na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, que 

editou a Recomendação nº 62/2020”, visando preservar o princípio da 

dignidade da pessoa humana, entendo que não é viável manter a 

segregação do Executado. Por causa do Coronavírus, o STJ autorizou no 

HC nº 566.897 - PR (2020/0068179-5), Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 

Data do Julgamento: 17.3.2020, Data da Publicação: 19.3.2020) e também 

no HC nº 568.021 - CE (2020/0072810-3), Relator: Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, Data do Julgamento: 23.3.2020, Data da Publicação: 

25.3.2020, o devedor de alimentos a cumprir prisão domiciliar. Assim 

sendo, é necessário, diante deste cenário, excepcionalmente, dar imediato 

cumprimento as recomendações do CNJ (recomendação n. 62) que vem 
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sendo observadas, pelo STJ, TJMT, e outros Tribunais de Justiças, como 

medida de contenção da pandemia mundial causada pelo corovavírus, 

ressaltando, inclusive, que manter a prisão civil do Executado poderá ser 

prejudicial a sua saúde, diante da propagação rápida da doença, e, se 

isso acontecer, certamente não garantirá a parte Exequente o recebimento 

do que lhe é devido, não tendo, portanto, qualquer efetividade. Ademais, 

para decidir, não se pode desconsiderar que o Ministério Público opinou 

pela conversão da prisão civil do Executado em prisão domiciliar mediante 

colocação de tornozeleira eletrônica pelo período ainda restante ou até o 

adimplemento da obrigação, todavia, entendo, desnecessária, apenas a 

colocação de tornozeleira eletrônica, até porque, o Executado já cumpriu 

em regime de segregação 40 (quarenta) dias. Assim, diante do acima 

fundamentado, converto a prisão civil decretada ao Executado em prisão 

domiciliar, independente de tornozeleira eletrônica, ficando proibido de se 

ausentar de sua residência, sob pena de ser revogada a conversão a 

qualquer momento, caso seja encontrado fora de sua residência durante o 

período de 50 (cinquenta) dias ou até o adimplemento total do débito 

alimentar atualizado juntamente com as parcelas vincendas que deverá 

ser comprovado nos autos. Expeça-se mandado de prisão domiciliar, em 

observância ao acima deliberado, a ser cumprido por Oficial de Justiça 

que acompanhará o Executado até a residência dele, onde deverá cumprir 

a prisão domiciliar decretada, informando o meirinho, imediatamente, a este 

Juízo quanto ao resultado da diligência no tocante ao cumprimento do 

mandado de prisão. Consigno, ainda, por oportuno, se extrapolado o prazo 

de 50 (cinquenta) dias faltantes da prisão, a partir do cumprimento do 

mandado, fica imediatamente encerrado referida ordem de prisão, não 

havendo necessidade se ser expedido determinação futura nesse 

sentido, diante do já registrado nesta decisão. Cumpra-se com urgência, 

se necessário em regime de plantão por Oficial de Justiça. Ciência a 

representante do Ministério Público. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Após, aguarde-se o cumprimento do Mandado de Prisão ou 

manifestação de uma das partes. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1019512-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1019512-50.2017.8.11.0041 Ação: 

Interdição com Pedido de Curatela Provisória em Tutela de Urgência Vistos, 

etc... Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória em 

Tutela de Urgência movida por Waldenete da Silva em face de Valdir da 

Silva Carvalho, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que é irmã do Requerido, o qual é portador de AVC (CID 164) e 

HAS (CID 110), não possuindo o discernimento necessário à gestão de 

sua vida civil. Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. Pede, a Requerente, ao final, seja sua pretensão 

julgada totalmente procedente. Realizada audiência de entrevista, o 

Requerido respondeu, com dificuldades, as perguntas que lhe foram 

feitas. Na mesma oportunidade, a Requerente esclareceu que o Requerido 

mora sozinho, sendo que sua “ex nora” é vizinha e auxilia nos cuidados 

para com ele. Informou que também mora próximo do Requerido, 

fazendo-se sempre presente para orientá-lo e cuidar de sua saúde. 

Esclareceu ainda, que após sofrer três AVC’s, o Requerido não possui 

mais condições laborativas, necessitando do auxílio de terceiros. Em 

seguida, foi antecipado parcialmente os efeitos da tutela pretendida, 

nomeando a Requerente curadora provisória do Requerido e determinadas 

outras providências, Id. 9140696. A d. Curadora Especial nomeada 

apresentou contestação por negativa geral, onde requereu a realização 

de perícia médica, Id. 10250827. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob 

o Id. 22379902. Certidão informando que não houve impugnação pelo 

Requerido, Id. 22506698. Parecer ministerial acostado sob o Id. 27151669, 

onde não se opõe ao pedido constante da inicial. Manifestação do d. 

Curador Especial, Id. 29805247. Certidão informando que não houve 

manifestação da Requerente quanto ao laudo técnico, Id. 29809121. 

Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar que de 

acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é irmã do Interditando, 

Id. 8246038. Desta feita, é possível o julgamento do processo, no estado 

em que se encontra. Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da 

Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º 

Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com 

“enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa 

com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: 

“Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência 

ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a 

curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: 

“afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se que é 

possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o laudo 

técnico psiquiátrico, Id. 22379902, conclusivo no sentido de que: “Segundo 

a avaliação realizada no paciente no dia 05/08/2019, o mesmo é portador 

de patologia CID 10 I69.4 (sequela de acidente vascular cerebral não 

especificado como hemorrágico ou isquêmico) e não apresenta condições 

de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar 

alguns atos básicos da sua vida”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser 

mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente quando 

é constatado pelo exame médico pericial que o interditando encontra-se 

incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese 

em que o laudo social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam 

que a interditada não tem o necessário discernimento completo para os 

atos da vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de 

Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da 

súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida 

extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos 

autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger 

sua pessoa e administrar seus bens.(...)”.(TJMG- Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- irmã - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Valdir 

da Silva Carvalho, nomeando-lhe curadora na pessoa de sua irmã 

Waldenete da Silva, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 

3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 
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praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizar, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do Interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (irmã do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002086-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1002086-54.2019.8.11.0041 Ação: 

Interdição c/c Tutela de Urgência (Curatela Liminar) Vistos, etc... Trata-se 

de Ação de Interdição c/c Tutela de Urgência movida por Mario Marcio de 

Arruda, em face de Maurícia de Arruda, ambos qualificados nos autos, 

sob o argumento, em síntese, de que é irmão da Requerida, a qual é 

acometida com episódios depressivos (CID 10 F32) e hepatite-crônica 

(A2F3), secundária à hepatite autoimune, que embora a Requerida ainda 

esteja em tratamento, não está obtendo melhora e sua situação é grave. 

Esclarece que em razão da depressão, a Requerida está incapacitada 

mental e fisicamente de laborar, estando desempregada há mais de ano e 

com dificuldades em gerir sua própria vida, consequência, inclusive, dos 

medicamentos fortes que a Requerida faz uso para tratamento. Pede, ao 

final, seja declarada a interdição da Requerida e que seja nomeado o 

Requerente seu curador. O pedido veio instruído com os documentos 

necessários a propositura da ação. Realizada audiência de entrevista, a 

Requerida respondeu as perguntas com dificuldade, informando que faz 

uso de medicamentos e os horários para tomá-los são anotados pelo seu 

irmão. Na mesma oportunidade, o Requerente esclareceu que mora 

próximo da Requerida, que possuem outros oito irmãos, mas que estes 

não colaboram com a manutenção e zelo pela Requerida. Esclareceu ainda 

que seu genitor, com quem a Requerida reside, possui idade avançada (86 

anos), sendo, portanto, o Requerente a melhor opção para exercer o 

encargo de curador. Após, foi deferido prazo para juntada de novos 

documentos, comprovando a necessidade da concessão da tutela de 

urgência, Id. 18212685. Juntados os novos documentos, com a anuência 

do Ministério Público, Id. 18929254, verificados os requisitos, por decisão, 

Id. 18955720, foi antecipado os efeitos da tutela pretendida, nomeando o 

Requerente curador provisório da Requerida, e determinado outras. 

Certidão informando que não houve impugnação pela Requerida, Id. 

21267563. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id. 22605762. O d. 

Curador Especial nomeado apresentou contestação por negativa geral, Id. 

22851626. Relatório de estudo social acostado sob o Id. 24219359. O 

Ministério Público acostou parecer sob o Id. 26255693, onde não se opôs 

ao pedido presente na inicial. O Requerente manifestou pela procedência 

da ação, com a decretação da interdição da Requerida e lavratura de 

termo de curatela definitiva, Id. 27378527. Manifestação do d. Curador 

Especial, Id. 29983175. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, 

necessário observar, que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade 

do Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra 

que ele é irmão da Interditanda, Id. 17436947 - pág. 2 e Id. 17436948 - pág 

1. Desta feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se 

encontra. Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com 

Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, 

que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id. 

22605762, conclusivo no sentido de que: “Segundo a avaliação realizada 

na paciente em 12/08/2019 a mesmo é portadora de patologia CID 10 F33.3 

+ Z21 + K75.4 + K74.6 (transtorno depressivo recorrente episódio atual 

grave + estado de infecção assintomática pelo vírus da imunodeficiência 

humana + hepatite autoimune + outras formas de cirrose) e não apresenta 

condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para 

realizar os atos básicos de sua vida”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser 

mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente quando 

é constatado pelo exame médico pericial que o interditando encontra-se 

incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese 

em que o laudo social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam 

que a interditada não tem o necessário discernimento completo para os 

atos da vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de 

Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da 

súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida 

extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos 

autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger 

sua pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG- Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- irmão - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Maurícia de Arruda até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curador na pessoa de seu irmão Mario Marcio de Arruda, com fundamento 

no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em 

razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de 

natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do curador 
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nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (irmão da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1054167-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUEZIA CHARMO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL PEREIRA PINTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1054167-77.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Litigioso Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, 

ajuizada por Quezia Charmo Leite em face de Joel Pereira Pinto, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que constituiu 

matrimônio com o Requerido sob o regime de comunhão parcial de bens e 

que se encontram separados de fato há aproximadamente 02 (dois) anos. 

Informa que do enlace não adveio o nascimento de filhos, bem como não 

foram adquiridos bens. Afirma a Requerente que possui meios próprios de 

subsistência, razão pela qual abre mão do recebimento de alimentos. A 

Requerente continuará a usar o nome de solteira, uma vez que não houve 

alteração quando contraiu o matrimônio. Pede, ao final, a decretação do 

divórcio do casal. Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. Por decisão, foi deferido os benefícios de gratuidade 

da justiça, bem como foram determinadas outras providências, Id n. 

26355977. O Requerido citado e intimado, Id n. 28853794/28853807, não 

compareceu na audiência de tentativa de conciliação, Id n. 28844575, e 

também nada manifestou nos autos, Id n. 30549490. A Requerente no Id n. 

30155406 postulou pela decretação da revelia do Requerido e, ainda, seja 

julgado procedente o pedido inicial. Relatei. Fundamento. Decido. Antes de 

tudo, diante do acima relatado, decreto a revelia do Requerido. No mais, a 

presente ação está pronta para julgamento, uma vez que satisfeitas às 

exigências legais. As alegações feitas na inicial foram prestigiadas pela 

ausência de contrariedade, conquanto, vale observar, a revelia não 

induza presunção absoluta de veracidade (CPC, art. 345, II), os fatos 

noticiados na exordial possuem verossimilhança, mormente tendo em vista 

que após propositura desta ação em 19/11/2019, o Requerido citado 

pessoalmente deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação. 

Admite-se, assim, o reconhecimento da revelia nas ações de divórcio, 

notadamente quando, como na hipótese dos autos, estão presentes mais 

que indícios confirmadores dos fatos articulados na inicial, mormente, 

repito, na ausência de resposta à citação, o que também, vem a 

corroborar o alegado na exordial, ainda que tacitamente. Vejamos o que 

se extrai da jurisprudência: "Admite-se a aplicação dos efeitos da revelia 

nas causas atinentes à sociedade conjugal, visto não ser a mesma 

indisponível, tanto assim que permitida a separação consensual, tanto 

mais aceitável aquela quando há indícios confirmatórios do alegado na 

inicial”. (RT 638/84). E mais: “No processo de desquite não se pode deixar 

de aplicar o art. 319 do Código de processo civil, quando o réu deixa 

correr a ação à revelia.” (RT 508/106). Deste modo, é incontestável a 

possibilidade de decretação do divórcio. Não se pode, portanto, em 

prejuízo do direito substancial da Requerente, deixar de acolher o pedido 

de Divórcio, conforme postulado na inicial, pois seria extremamente injusto 

proclamar a improcedência do pedido quando a Requerente, certamente 

procurando reorganizar sua vida, tenta obter do Poder Judiciário um 

provimento que facilite tal objetivo, não tendo o Requerido, insta observar, 

sequer comparecido em Juízo para infirmar as alegações deduzidas pela 

Requerente. Neste sentido, é relevante salientar que, com a entrada em 

vigor da Emenda Constitucional nº 66/2010, que dispõe sobre a 

dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, restou suprimido o 

requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de 

comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. Sendo assim, 

para a decretação do divórcio, basta apenas que as partes sejam 

casadas, e manifestem o desejo de dissolver o vínculo conjugal. Dessa 

forma, e ante a comprovação de que o casal há muito não mais coabita 

sob o mesmo teto, não há qualquer óbice à decretação do divórcio. Pelo 

exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, o pedido 

formulado na ação, acolhendo a pretensão da Requerente com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, e o faço para decretar o divórcio do casal, com 

fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, bem como no 

artigo 1.571, inciso IV, do Código Civil, tudo para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos. Conforme consta na inicial, inexistem bens a 

serem partilhados. A Requerente continuará a usar o nome de solteira. 

Ciência ao Ministério Público. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o competente mandado para averbação da sentença, no 

Cartório de Registro Civil competente. Após, arquive-se o processo, com 

as cautelas de estilo, procedendo-se as anotações e baixas necessárias. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0005815-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

J. A. O. D. L. (REQUERENTE)

JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON (REQUERENTE)

MAXWELL EYER ALMEIDA DE LYTTON JUNIOR (REQUERENTE)

MAGALY MARIA ARRUDA E SA DE LYTTON (REQUERENTE)

FRANCIELE AIRES ROSA DE LYTTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL EYER ALMEIDA DE LYTTON (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0005815-47.2015.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário a ser 

processado pelo rito de arrolamento simplificado, em face do óbito do de 

cujus Maxwell Eyer Almeida de Lytton, Id 23447397, tendo como 

inventariante nomeado o Requerente Jorge Luis Arruda E Sá de Lytton, Id 

23424317, objetivando a homologação do plano de partilha apresentado 

nos autos, em observância inclusive das renúncias, Id 23447548. A inicial 

foi instruída com os documentos necessários, incluindo, posteriormente, 

comprovação de inexistência de registro de testamento em nome do de 

cujus, Id 23447540. Parecer favorável do Ministério Público no Id 

28038772. É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário 

pelo rito de arrolamento simplificado, art. 664 do Código de Processo Civil, 

não havendo divergência entres os herdeiros, e, com parecer favorável 

do Ministério Público. Assim, é possível a imediata conclusão do processo, 

com a prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional, mesmo 
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porque, de acordo com o art. 662 do CPC: “No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Menciono, 

ainda, como fundamento, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No caso previsto no art. 664 do 

CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor dos bens 

apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, 

parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do 

CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Da mesma forma, ALIÁS, assim já decidiu o c. STJ: “...O Superior 

Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o 

ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja 

no arrolamento sumário ou no COMUM, tendo em vista as características 

peculiares da transmissão causa mortis (...) Diferentemente, em relação à 

expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do 

novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no 

CPC revogado. (...) O art. 659, § 2º, do atual CPC prescreve que basta a 

certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha 

dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a 

intimação da Fazenda Pública para momento POSTERIOR, a fim de que 

promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os 

quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de 

bens...” (in STJ - REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019). Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, Id 28038772, homologo por sentença, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos a resolução da partilha apresentada nos 

autos, Id 23447549-Pág. 1, aos fins de direito, salvo erro, omissão e 

eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o 

necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta de 

adjudicação e/ou alvará(s), com a observância ainda de que é requisito 

para registro o pagamento ou isenção de tributos e comprovação da 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC (art. 662) e da Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as determinações 

supra, cientifique a Fazenda Pública “para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 

659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos 

com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Sem custas. Cumpra-se, 

com a observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0025983-07.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIGIA BARROS SCARPARO (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO BARROS (ESPÓLIO)

ESPOLIO DE FELICIANA COSTA BARROS (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA OAB - MT15981-O (ADVOGADO(A))

ELOIZA APARECIDA BARROS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS ALBERTO BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0025983-07.2014.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário a ser 

processado pelo rito de arrolamento sumário, em face do óbito dos de 

cujus Antônio Barros e Feliciana Costa Barros, Id 23237971, tendo como 

inventariante nomeada a Requerente Maria Ligia Barros Scarparo, Id 

23238015, objetivando a homologação do plano de partilha apresentado 

nos autos, em observância inclusive das renúncias, Id 27175441 ao Id 

27284660. A inicial foi instruída com os documentos necessários, 

incluindo, posteriormente, comprovação de inexistência de registro de 

testamento em nome dos de cujus, Id 23238099 - Págs. 5/6. É a síntese. 

Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de arrolamento 

sumário, art. 659 do Código de Processo Civil, por não haver divergência 

entres os herdeiros e muito menos interesse de incapaz. Assim, é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional, mesmo porque, de acordo com o art. 662 

do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Menciono, ainda, como fundamento, a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO 

DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No caso previsto no art. 664 do 

CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor dos bens 

apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, 

parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do 

CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Da mesma forma, ALIÁS, assim já decidiu o c. STJ: “...O Superior 

Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o 

ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja 

no arrolamento sumário ou no COMUM, tendo em vista as características 

peculiares da transmissão causa mortis (...) Diferentemente, em relação à 

expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do 

novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no 

CPC revogado. (...) O art. 659, § 2º, do atual CPC prescreve que basta a 

certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha 

dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a 

intimação da Fazenda Pública para momento POSTERIOR, a fim de que 

promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os 

quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de 

bens...” (in STJ - REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019). Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha apresentado nos autos, Id 23238120 e 

27175089, aos fins de direito, salvo erro, omissão e eventual direito de 

terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal 

de partilha, certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), 

com a observância ainda de que é requisito para registro o pagamento ou 

isenção de tributos e comprovação da inexistência de débito junto à 

Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, 

nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662) e da Lei 

6015/73, art. 143. Procedam-se, ainda, as retificações e anotações 

necessárias no que diz respeito à autuação, pois, se trata de arrolamento 

sumário. Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública 

“para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas. Sem custas. Cumpra-se, com a observância das 

formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0037554-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAROLINA MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

THISSIANE MOREIRA LEITE (REQUERENTE)
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EDSON CARLOS MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

EVANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

ALEXANDRA DE MORAIS FREITAS (REQUERENTE)

DAVISON SILVA GADELHA FILHO (REQUERENTE)

DEBORA MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

MAURISA MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARBOSA DOS REIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0037554-04.2016.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário pelo 

rito de arrolamento simplificado, em face do óbito do de cujus Fernando 

Barbosa dos Reis, Id 23423872, tendo como inventariante nomeada a 

Requerente Maurisa Moreira dos Reis, Id 23424317, objetivando a 

homologação do plano de partilha apresentado nos autos. A inicial foi 

instruída com os documentos necessários, incluindo, posteriormente, 

comprovação de inexistência de registro de testamento em nome do de 

cujus, Id 23424318, e, tendo havido composição amigável entre os 

herdeiros, com pedido de homologação. Parecer favorável do Ministério 

Público no Id 27907962. É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se 

de inventário pelo rito de arrolamento simplificado, art. 664 do Código de 

Processo Civil, não havendo divergência entres os herdeiros, e, com 

parecer favorável do Ministério Público. Assim, é possível a imediata 

conclusão do processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação 

jurisdicional, mesmo porque, de acordo com o art. 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Menciono, ainda, como fundamento, a jurisprudência do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No caso previsto no art. 664 do 

CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor dos bens 

apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, 

parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do 

CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Da mesma forma, ALIÁS, assim já decidiu o c. STJ: “...O Superior 

Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o 

ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja 

no arrolamento sumário ou no COMUM, tendo em vista as características 

peculiares da transmissão causa mortis (...) Diferentemente, em relação à 

expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do 

novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no 

CPC revogado. (...) O art. 659, § 2º, do atual CPC prescreve que basta a 

certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha 

dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a 

intimação da Fazenda Pública para momento POSTERIOR, a fim de que 

promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os 

quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de 

bens...” (in STJ - REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019). Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha apresentada nos autos, Id 

23424747-Págs. 3/5 e Id 26005654, aos fins de direito, salvo erro, omissão 

e eventual direito de terceiro. Ressalto, ainda, por oportuno, a quota-parte 

do herdeiro menor de idade, Id 26005654, deverá ser depositada em Juízo, 

conta única do TJMT, vinculada a este processo, até que alcance a 

maioridade civil ou ulterior deliberação, mediante prestação de contas no 

prazo de quinze dias. Outrossim, atento ao que mais consta dos autos, Id 

23424747-Págs. 3/5 e Id 26005654, em observância do patrimônio 

inventariado, revogo o benefício da justiça gratuita, e, excluída a meação, 

readequo o valor da causa para R$ 30.285,00 (trinta mil, duzentos e 

oitenta e cinco reais). Neste sentido, aliás: “...A composição patrimonial do 

espólio se sobrepõe à alegação de hipossuficiência das Recorrentes, não 

havendo justificativa para a concessão da gratuidade de justiça.” (TJMT - 

AI, 51637/2013, Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento 

31/07/2013). E mais: “RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR ORDEM 

DO JUÍZO, DE OFÍCIO. PERMISSIVO LEGAL DO ART. 292, §3º DO CPC. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO, 

COGNOSCÍVEL EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.” 

(Apelação Cível, Nº 70080319932, TJRS, j. 30.05.2019) Decorrido o 

trânsito em julgado, e, desde que comprovado o pagamento das 

custas/taxas, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de 

pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância ainda 

de que é requisito para registro o pagamento ou isenção de tributos e 

comprovação da inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, 

Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 

7.850/2002, do CPC (art. 662) e da Lei 6015/73, art. 143. Procedam-se, 

ainda, as retificações e anotações necessárias no que diz respeito ao 

valor da causa e revogação da justiça gratuita. Atendidas as 

determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, se prestadas as contas no prazo 

fixado, Id 26005654 - Pág. 1, e, certificado o trânsito em julgado, e, não 

havendo dúvidas, arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações 

e baixas. Custas nos termos da lei. Cumpra-se, com a observância das 

formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017243-65.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA FLORENTINA GOMES BENITES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ OAB - MT10842-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ADELSON SANTANA DE SOUZA (ESPÓLIO)

CLEIDINEIA CRISTINA GOMES (REU)

EDELSON SANTANA GOMES (REU)

MARCOS ANTONIO GOMES (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0017243-65.2011.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, ajuizada 

inicialmente por Creuza Florentiva Gomes, em face do espólio de Adelson 

Santana de Souza, Id 23233007, com a juntada dos documentos de Id 

23233035 ao Id 23233037. Ocorre que, conforme se verifica, por último, 

no Id 24807628, determinada a emenda/adequação da inicial, no que diz 

respeito ao polo ativo e passivo, para fins de viabilizar o prosseguimento 

desta ação, sob pena de extinção e arquivamento, todavia, conforme 

certificado no Id 28576071, a parte Requerente permaneceu inerte. É a 

síntese. Decido. No caso, conforme relatado, foi facultada a 

retificação/adequação da inicial, no que diz respeito ao polo ativo e 

passivo, no prazo legal, porém, conforme certificado no Id 28576071, 

decorreu o prazo legal, e, nada foi providenciado e/ou requerido. Assim 

sendo, impõe-se a extinção/arquivamento deste processo, com respaldo, 

aliás, nos seguintes precedentes: “Dada a oportunidade para o apelante 

emendar a inicial, e este não o fazendo no prazo legal, inepta está a 

inicial”. (TJMT – RAC n. 40414/2009). A propósito: "[...]o art. 330 IV, do 
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Novo CPC prevê que a petiçãoinicial será indeferida quando não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321, ambos do Novo CPC [...] O mesmo 

ocorre em qualquer situação em que, apesar da oportunidade concedida 

pelo juiz para que o autor emende a inicial, este não toma nenhuma 

providência". (inManual de Direito Processual Civil - Volume Único. 8. ed. 

Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 545). Pelo exposto, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321 e 

330, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado arquivem os 

autos, com as cautelas de estilo, baixas e anotações necessárias. Sem 

custas, Id 23233243. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1020619-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACELINO BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

JUCIANE MARTA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR OAB - MT26248/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020619-61.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual, ajuizada por Acelino Brito da Silva e Juciene Marta de Aguiar, 

ambos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos no pedido 

inicial, id. 20091322. Constata-se que fora prolatada sentença nestes 

autos no dia 03/12/2019, sob o id. 26738713, no entanto, os Requerentes 

informaram em manifestação de id. 29793586 a homologação do acordo 

de divórcio junto ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos da 

Capital, procedendo inclusive a averbação desta junto ao Serviço Notarial 

competente, em data anterior à prolação da sentença por este Juízo, 

requerendo, portanto, a extinção do presente feito. Relatei. Fundamento e 

decido. Diante do acima relatado, a sentença prolatada sob id. 26738713 

perde seu objeto, tendo em vista a sentença do CEJUSC ter sido prolatada 

em data anterior, ficando, portanto, sem efeito. Assim, impõe-se a extinção 

do processo, a teor do que preceitua o art. 485, IV, do CPC: “Art. 485 – O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV – verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo”. Verifica-se, ainda, que a propositura junto ao CEJUSC deu-se 

em razão do indeferimento da assistência judiciária gratuita por este Juízo, 

conforme mencionado na petição id. 29793586. Dito isso, apesar de a 

sentença de id. 26738713 perder seu objeto, tornando-se assim sem 

efeito, mantenho as custas já determinadas em decisões anteriores e não 

recorridas, observando-se inclusive, já ter sido enviado o ofício para 

parcelamento das custas ao setor competente. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo, procedendo às anotações e 

baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1046520-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE MORAES LIMA (REQUERENTE)

ERLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT6903-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1046520-31.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual com Partilha de Bens, Guarda e Pensão Alimentícia 

Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio Consensual com Partilha de 

Bens, Guarda e Pensão Alimentícia ajuizada por Adriano de Moraes Lima e 

Erli da Silva, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, 

de contraíram matrimônio em 04/05/2013, sob o regime de comunhão 

parcial de bens, estando atualmente separados de fato, e que não 

possuem qualquer intenção de voltarem a conviver como marido e mulher. 

Esclarecem que do enlace adveio o nascimento de um casal de filhos, em 

relação à eles, acordaram acerca da guarda unilateral, direito de visitas e 

alimentos. Informam que foram adquiridos bens, tendo sido ajustado 

acerca da partilha destes, nos termos dispostos na petição inicial. As 

partes desistem, no presente momento, do recebimento de pensão 

alimentícia, por serem capazes de proverem sozinhos os seus sustentos. 

A Requerente pretende voltar a utilizar o nome de solteira. Pedem, ao final, 

a decretação do divórcio e a homologação do acordo. O pedido veio 

instruído com os documentos necessários a propositura da ação. 

Intimados sobre a manutenção da guarda unilateral dos filhos, 

esclarecidos acerca da guarda compartilhada no despacho Id. 25166045, 

as partes ratificaram a escolha pela guarda unilateral em favor da genitora 

dos menores, Id. 25714838. Parecer ministerial acostado sob o Id. 

30095456 favorável a homologação do acordo. Relatei. Fundamento e 

decido. A presente ação está pronta para julgamento, uma vez que se 

trata de requerimento conjunto, o qual está em conformidade com a nova 

redação do art. 226, 6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 

66/2010). Ressalto, ainda, por oportuno, que cabe ao magistrado, 

analisando o conjunto fático existente nos autos e em atenção ao art. 371, 

do CPC, formar livremente sua convicção. Deste modo, sem maiores 

delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do divórcio, pelas 

razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, em prejuízo do 

direito substancial dos Requerentes, deixar de acolher o pedido de 

divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a improcedência 

do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar suas vidas, 

tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal objetivo. 

Pelo exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão dos Requerentes e o 

faço para DECRETAR O DIVÓRCIO do casal, uma vez que estão 

satisfeitos os requisitos previstos na Lei 6.515/77, extinguindo o vínculo 

matrimonial com fulcro no art. 1.571, IV, do Código Civil, HOMOLOGANDO, 

com base no disposto no art. 487, III, “b”, do CPC, os termos do acordo 

postulado na petição de Id. 25024228, onde ficou estabelecido que a 

guarda dos filhos será unilateral, em favor da genitora. As visitas do pai 

aos filhos se darão aos finais de semana, de maneira alternada, ficando 

estabelecido, ainda, que os menores ficarão com o genitor nas datas de 

dia dos pais, férias escolares, feriados prolongados, e natal e ano novo, 

de forma alternada com a genitora. O pai pagará a título de alimentos aos 

filhos o valor de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, 

atualmente equivalente à importância de R$ 330,00 (trezentos e trinta 

reais), incidindo sobre 13º salário, férias, horas extras, adicionais, 

gratificações, verbas rescisórias, se houver, a ser depositado na conta 

da genitora dos menores, conforme estipulado no acordo. Oficie-se para 

desconto. A Requerente voltará a usar o nome de solteira. Ante a 

declaração da existência de bens adquiridos na constância do casamento, 

HOMOLOGO os termos da partilha celebrada entre as partes. Por se tratar 

de divórcio consensual, expeça-se, imediatamente, o necessário à 

averbação da sentença, no Cartório de Registro competente. Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Ciência ao 

Ministério Público. Após, arquive-se o processo, observando-se as 

formalidades legais, e, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1052857-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

U. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. A. (REU)

J. A. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1052857-36.2019.8.11.0041. Diante da necessidade de prevenção à 

exposição ao Convid-19 (Novo Coronavirus), suspendo a audiência de ID 

26227068 com fundamento no art. 15, I, da Portaria Conjunta n.º 247, de 

16 de março de 2020. Assim sendo, redesigno a audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 03/06/2020, às 14:00 horas. 
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Intime-se o requerente e cite-se a requerida, cientificando-a para 

comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em confissão 

e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de março de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011352-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILAH KRISTINA BASTOS ARFUX (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1011352-31.2020.8.11.0041. INVENTARIANTE: ALE ARFUX JUNIOR DE 

CUJUS: KEILAH KRISTINA BASTOS ARFUX Vistos, etc. Defiro por ora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio Inventariante o irmão da 

falecida Sr. ALE ARFUX JUNIOR, que prestará o compromisso no prazo de 

05 (cinco) dias. Manifeste o inventariante, quanto ao interesse na 

conversão do presente Inventário para o rito de Arrolamento, devendo, 

para tanto, além dos documentos já existentes nos autos, providenciar, no 

prazo de 20 (vinte) dias: a) Prova de pagamento do Imposto “causa mortis” 

juntando aos autos respectivas guias do seu recolhimento, ou prova de 

isenção de conformidade com a Lei 7.850 de 18/12/2002. b) certidão 

acerca da existência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados; c) 

partilha de bens. Cumpridas as determinações acima, conclusos os autos 

para deliberação e/ou homologação da partilha. Não sendo interesse do 

Inventariante em converter o presente inventário para o rito de 

arrolamento, depois de prestado o compromisso, deverá prestar 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). 

Prestadas as declarações, tome-se por termo. Após, promovam-se às 

citações na forma determinada no art. 626 do CPC e digam no prazo 

comum de 15 (quinze) dias sobre as primeiras declarações. Não havendo 

discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas 

declarações, tomando-se por termo e sobre elas manifestando-se no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 637, do CPC). Ciência ao Ministério Público. 

Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038898-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT9066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

imprimir alvará no PJE. Após esse prazo os autos serão arquivados. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1055331-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CAMARGO DA SILVA OAB - MT27538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1055331-77.2019.8.11.0041. Diante da necessidade de prevenção à 

exposição ao Convid-19 (Novo Coronavirus), suspendo a audiência de ID 

266344358 com fundamento no art. 15, I, da Portaria Conjunta n.º 247, de 

16 de março de 2020. Assim sendo, designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 03/06/2020 às 15:00 horas. 

Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 20 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042915-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILVA HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FADUL HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc. Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juízo da 5.ª Vara 

de Família e Sucessões de Cuiabá Vistos, etc... Trata – se de 

SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA ajuizada por ILVA HENRIQUE DA SILVA 

RIBEIRO em favor de FADUL HENRIQUE DA SILVA, por conta do 

falecimento da Senhora Milce Henrique da Silva, Curadora nomeada no 

Processo n.º 0030134-45.2018.8.11.0041 que tramitou perante a 3.ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Capital. Ao final, em síntese, 

requer: i) seja nomeada a Autora como curadora definitiva do Senhor 

Fadul Henrique da Silva. Estudo psicossocial acostado no ID n.º 19497817. 

Parecer do Ministério Público sob ID n.º 27164603. Vieram conclusos os 

autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata – se de Substituição de Curatela 

ajuizada por Ilva Henrique da Silva Ribeiro em favor de Fadul Henrique da 

Silva, por conta do falecimento da Senhora Milce Henrique da Silva, 

Curadora nomeada no Processo n.º 0030134-45.2018.8.11.0041 que 

tramitou perante a 3.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Capital. Ao final, em síntese, requer: i) seja nomeada a Autora como 

curadora definitiva do Senhor Fadul Henrique da Silva. Da análise dos 

autos concluo que o processo está apto a ser decidido no estado em que 

se encontra, porque se trata apenas de regularizar a situação relacionada 

à substituição de curatela, em razão do óbito da Senhora Senhora Milce 

Henrique da Silva (ID n.º 16947445), Curadora nomeada no Processo n.º 

0030134-45.2018.8.11.0041 que tramitou perante a 3.ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões da Capital. Aliás, não se pode desconsiderar que 

se trata de procedimento de jurisdição voluntária, art. 723, p.u. CPC, bem 

como que inclusive já se decidiu que o pedido de substituição de 

curador(a) “SE INSERE EM MERA EXTENSÃO DOS EFEITOS DE SENTENÇA 

PROFERIDA PELO JUÍZO SUSCITANTE, SENDO ATÉ MESMO 

DESNECESSÁRIO PROCEDIMENTO AUTÔNOMO.” (TJ-DF - CC: 

20060020101032 DF, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Julgamento: 

30/10/2006). Outrossim, oportuno ressaltar que de acordo com o artigo 

355 I do CPC o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução do mérito, quando não houver necessidade produção de 
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outras provas. É o caso dos autos, porquanto se não bastasse a 

sentença que interditou o Senhor Fadul Henrique da Silva (ID n.º 

16947444) e o falecimento da Senhora Milce Henrique da Silva (ID n.º 

16947445), observa-se, ainda, que a Autora possui todas as condições 

para ser Curadora do interditado, conforme se verifica no relatório de 

estudo psicossocial acostado no ID n.º 19497817. Desta feita, a prova já 

produzida nos autos autoriza sem dúvida a conclusão de que não só é 

viável como é necessária à imediata substituição de curador conforme 

pretendido pela Requerente, a fim de regularizar a situação, mormente 

diante da urgência, objetivando, assim, melhor resguardar os interesses 

do curatelado. Aliás, extrai-se da jurisprudência o seguinte: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE 

CURADOR. POSSIBILIDADE. DEVE SER SUBSTITUÍDO O CURADOR, EM 

RAZÃO DO FALECIMENTO DO ANTERIORMENTE DESIGNADO. EM RAZÃO 

DE SEU FALECIMENTO, DESNECESSÁRIA A JUNTADA DA 

DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70067056796, Sétima Câmara Cível, TJRS, 

Julgado em 28/10/2015). Em arremate não se pode desconsiderar também 

que “nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no 

interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de 

quaisquer outras questões”. (STJ - REsp 1.137.787/MG, 3ª Turma, Rela. 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI) Pelo exposto, nomeio como curador, em 

substituição, a Senhora Ilva Henrique da Silva ao Senhor Fadul Henrique 

da Silva, com fundamento no art. 747 e 755 do CPC, a fim de regularizar a 

situação relacionada à curatela em razão do falecimento da Senhora Milce 

Henrique da Silva (ID n.º 16947445). Expeça-se imediatamente o termo ou 

alvará de curatela, art. 759 do CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição dos curadores de 

fazer(em) empréstimo bancário/financiamento, em nome do curatelado, 

sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas da 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade dos curadores e, ainda, 

pela ausência de notícia de patrimônio considerável/significante a ser 

administrado. Em obediência ao disposto no artigo 9º III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no 

DJE, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome do curatelado e dos curadores nomeados em 

substituição. Ciência ao Ministério Público. Se preclusa a via impugnativa, 

certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas necessárias. Sem custas. Deixo de condenar em verba honorária, 

por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. P.I.C. Cuiabá - MT, 

17 de março de 2020. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032394-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SANTANA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA AIRES (REQUERIDO)

ROMANA ROSANE DE MORAES (REQUERIDO)

JENNIFER TAIGER MORAES DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 17/12/2019, às 16:45 horas. 

Citem-se os requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, os requeridos poderão 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1050956-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. F. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1050956-33.2019.8.11.0041. Diante da necessidade de prevenção à 

exposição ao Convid-19 (Novo Coronavirus), suspendo a audiência de ID 

26094557 com fundamento no art. 15, I, da Portaria Conjunta n.º 247, de 

16 de março de 2020. Assim sendo, designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 04/06/2020 às 13:00horas 

Intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar 

do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 

(art. 696, do NCPC), quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu, quando ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do NCPC). Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034047-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. C. (AUTOR(A))

T. K. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIANO CALMON NETTO OAB - MT8151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. S. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1034047-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): TELVANIA KATIELY TEIXEIRA, A. 

T. C. REU: ALISSON ROBERTO SILVA CALDAS Vistos, etc. Diante da 

pandemia internacional gerada pelo vírus que atingiu a humanidade 

conhecido pelo COVID - 19, entendo por bem revogar a decisão que 

determinou a prisão civil do alimentante (id. 25472221) e converter o rito 

processual da presente Execução de Alimentos de Prisão para 

expropriação. Determino a imediata expedição de Alvará de Soltura, 

procedendo - se a comunicação a autoridade policial para que coloque 

imediatamente em liberdade o executado. Proceda - se com as devidas 

baixas junto ao bando de informações BNMP. Intime - se as partes. 

Cientifique - se o Ministério Público. Cumpra - se. Cuiabá, 26 de março de 

2.020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito. Visto

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 467 de 804



Processo Número: 0023099-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Este Juízo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0023099-34.2016.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA 

MENDES REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos, etc. Determino a realização de 

consulta junto ao sistema BACENJUD, em nome da falecida MARIA 

ROBERTINA DA CRUZ (CPF nº 411.891.751-34), requerendo extrato a 

partir do seu falecimento (09/01/2013). Intime-se o Banco do Brasil para 

manifestar em relação a petição do autor nos Ids nº 24876818 – Pg 08 e 

24876819 – Pg 2, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intime a parte autora 

para se manifestar, por fim conclusos. Cumpra – se. Cuiabá, 26 de março 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000372-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUGUSTA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB - MT11700-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000372-98.2018.8.11.0007. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MARIA AUGUSTA LIMA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO (Id. 11764702) interposta por 

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA em desfavor de MARIA AUGUSTA DE 

OLIVEIRA, alegando estão separados há mais de 05 (cinco) anos, e, 

durante a constância do matrimônio não constituíram patrimônio divisível, 

além do que os filhos são todos maiores e capazes; pugnando pelo 

decreto de divórcio com a determinação judicial de expedição de mandado 

de averbação para o Cartório de Registro Civil onde foi celebrado o 

matrimônio. A requerida se manifestou em Contestação (Id. 16116807), 

alegando quanto à Incompetência territorial para processar e julgar a 

presente demanda uma vez que a requerida residiria em Cuiabá /MT, nos 

termos do Artigo 53 do CPC; pugnando pelo reconhecimento e remessa do 

feito para a capital. No mérito, concorda com pleito da Inicial em relação ao 

Decreto de Divórcio, e, requer a concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. Reconhecida a Incompetência territorial do Juízo 

remeteu – se o feito para a comarca de Capital, e, redistribuído para a 5ª 

Vara de Família e Sucessões; fazendo – se conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. A ação pode ser julgada de plano uma vez que satisfeitas às 

exigências legais, por se tratar de questão de Direito que dispensa a 

produção de provas (CPC, art. 355, I). Pelo exposto e o que mais dos 

autos consta, ACOLHO a pretensão inicial por SENTENÇA (art. 487, I, do 

CPC) extinguindo a presente com resolução do mérito, e, em 

consequência, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da 

Lei 6.515/77, DECRETANDO O DIVÓRCIO DAS PARTES E DECLARO extinto 

o vínculo matrimonial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Sem 

custas. Oficie – se ao Cartório de Registro Civil para que proceda com as 

devidas averbações junto ao Assento de Casamento (Id. 11764729) 

Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

(LC n.º 80/94). Deixo de condenar o requerido em honorários de 

sucumbência por ter acordado no mérito com pleito inicial. Transitada em 

julgado, certifique-se remetendo o presente feito ao arquivo com as 

cautelas de praxe, procedendo-se as anotações e baixas necessárias. 

P..I.C. Cuiabá, 25 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030791-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. D. B. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1030791-33.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LUTHIANNY HELLEN DE 

BARROS LEITE REU: JEFFERSON DA SILVA AGUILERA Vistos, etc. Intime 

- se a parte requerente para que informe no prazo de 15 ( quinze ) dias 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito, uma vez que até o 

presente momento não apresentou o endereço atual da parte requerida. 

Decorrido o prazo e não informado o referido endereço venham conclusos 

para extinção; caso contrário determino a realização de novo estudo 

psicossocial no prazo de 30 ( trinta ) dias, devendo a equipe do Poder 

Judiciário ser intimada para o cumprimento. Na sequência encaminhe - se 

os autos ao Ministério Público, e, venham conclusos para as demais 

deliberações. Cumpra - se. CUIABÁ, 23 de março de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030791-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. D. B. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1030791-33.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LUTHIANNY HELLEN DE 

BARROS LEITE REU: JEFFERSON DA SILVA AGUILERA Vistos, etc. Intime 

- se a parte requerente para que informe no prazo de 15 ( quinze ) dias 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito, uma vez que até o 

presente momento não apresentou o endereço atual da parte requerida. 

Decorrido o prazo e não informado o referido endereço venham conclusos 

para extinção; caso contrário determino a realização de novo estudo 

psicossocial no prazo de 30 ( trinta ) dias, devendo a equipe do Poder 

Judiciário ser intimada para o cumprimento. Na sequência encaminhe - se 

os autos ao Ministério Público, e, venham conclusos para as demais 

deliberações. Cumpra - se. CUIABÁ, 23 de março de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030899-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc.... Processo 1030899-62 Trata-se de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C. GUARDA 

COMPARTILHADA, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS C/C. PROVISÓRIOS 

( ID. 10083340), acompanhada de documentos, proposta por ISANIL DA 

SILVA AMORIM, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO; em desfavor de DANIEL MAGALHÃES DE ALMEIDA; 

mencionando a exordial que requerente e requerido conviveram durante 

um período de 21 ( vinte e um ) anos, desde o ano de 1995, de forma 

duradoura, pública e contínua; tendo dessa relação sido constituída uma 

verdadeira entidade familiar, conforme provas que pretende produzir, 

juntando documentos comprobatórios das alegações. Dessa união adveio 

o nascimento de 04 (quatro) filhos: DANIELE DA SILVA MAGALHÃES, 

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MAGALHÃES, DANILO AUGUSTO DA 
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SILVA MAGALHÃES E PEDRO LUCAS DA SILVA MAGALHÃES. Relaciona 

– se na peça inaugural o patrimônio constituído durante a convivência a 

ser dividido entre os companheiros. A requerente dispensou o pedido de 

arbitramentos de alimentos a seu favor declarando que possuía meios 

para seu auto sustento. Pugna a requerente que sejam arbitrados 

alimentos provisórios a favor dos filhos menores no importe de 39,5% do 

salário auferido pelo requerido, a ser deduzido pelo empregador na folha 

de pagamento do requerido mensalmente e os respectivos depósitos 

mensais na conta da genitora; além da incidência dos mesmos nas férias, 

13º, gratificações e adicionais, deduzindo – se tão somente os descontos 

legais (IR e INSS). Em caso de desemprego requer a manutenção dos 

alimentos no importe de 37% do salário mínimo vigente à época. Valor 

esse a ser confirmado na Sentença por ser compatível tanto pelas 

necessidades dos filhos menores quanto a possibilidade do requerido. Ao 

final, requere a citação da parte requerida, deferindo – se a produção de 

provas mencionadas, e, que a presente seja julgada PROCEDENTE por 

SENTENÇA, após o devido processamento presente com a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuíta; reconhecendo – se a União Estável 

existente entre a requerente: ISANIL DA SILVA AMORIM e o requerido: 

DANIEL MAGALHÃES DE ALMEIDA, no período de 1992 com término em 

meados de 2.016, encerrando – se a convivência marital. Por fim, pugna 

que seja determinada a partilha dos bens. Recebida a inicial (Id. 

12044195), determinou – se que o presente feito tramita – se em segredo 

de justiça conforme o disposto no Artigo 189, II do CPC, bem concedeu – 

se a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Artigo 

98 do CPC). Foram arbitrados alimentos provisórios a favor dos filhos 

menores no importe de 39,5% dos rendimentos líquidos do requerido, 

deduzindo – se tão somente os descontos legais (IR e INSS), apesar da 

necessidade de uma melhor necessidade de produção probatória, mas 

diante da necessidade presumível dos menores. Determinou- se a 

expedição de ofício ao empregador mencionado na exordial para que 

providencia – se os devidos descontos a título de alimentos provisórios 

mensalmente na folha de pagamento em nome do genitor/ requerido e que 

se procedesse os devidos depósitos na conta em nome da genitora até 

posterior deliberação. Ofício expedido (Id. 13298450). Designada 

audiência de tentativa de conciliação determinou – se a citação e intimação 

do requerido, salientando- se que não sendo possível um acordo iniciar – 

se – ia o prazo legal para contestar, sob pena de Revelia. O empregador 

informou quanto ao cumprimento da determinação judicial (id. 1428105). 

Em audiência não houve a possibilidade de uma composição amigável 

entre as partes. Saíram intimados o requerido e o Defensor Público que 

representava os seus interesses quanto ao prazo para apresentação de 

Contestação, sob pena de Revelia (Id. 14771088). A parte autora pugnou 

pelo reconhecimento da Revelia pela falta de interposição de Contestação 

no prazo legal (Id. 16059719). O representante do Ministério Público 

manifestou pelo julgamento antecipado, conforme o disposto no Artigo 

355, I do CPC, dispensando – se a produção de outras provas em juízo, 

diante da revelia; e no mérito pelo deferimento dos pleitos iniciais da autora 

nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC; declinando quanto a 

necessidade de parecer em relação a divisão patrimonial. É o relato. 

Decido. Citado e intimado o requerido, compareceu em audiência 

acompanhado de representante da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso (Id. 14771088), não tendo sido apresentada Contestação no prazo 

legal; o que importa ser reconhecido quanto a ocorrência da Revelia 

(Artigo 344 do CPC), implicando – se quanto a desnecessidade de uma 

maior instrução probatória ante a confissão quanto à matéria de fato. 

Dessa forma, entendo por bem, conforme parecer do Ministério Público (id. 

20395191) julgar antecipadamente a presente lide, conforme o que dispõe 

o Artigo 355, II do CPC. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL C/C. GUARDA COMPARTILHADA, PARTILHA DE BENS E 

ALIMENTOS C/C. PROVISÓRIOS ( ID. 10083340), acompanhada de 

documentos, proposta por ISANIL DA SILVA AMORIM, através da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO; em desfavor de 

DANIEL MAGALHÃES DE ALMEIDA Denota-se que a autora pleiteia o 

reconhecimento da união estável com o requerido no período de período 

de 1992 com término em meados de 2.016. Além do reconhecimento da 

confissão quanto a matéria de fato alegada pela na inicial pela requerente 

diante da revelia, verificamos pela documentação anexada que as partes 

tiveram 04 (quatro) filhos em comum desse relacionamento. No mais, a 

requerente juntou declaração do próprio requerido com firma reconhecida 

em cartório quanto à existência de referida união estável, contrato de 

compromisso de compra e venda onde menciona no ano de 2.012 que o 

requerido era casado; além de declarações de 02 (duas) testemunhas de 

que as partes conviveram em regime de união estável. Ademais as 

testemunhas demonstram que a requerente conviveu com o Sr. Daniel, de 

forma continua e duradoura, deste modo, há fortes indícios de que o 

requerido e a autora possuíam affectio maritalis. Neste caso, deve o 

magistrado se pautar por princípios processuais e constitucionais, tais 

como o princípio da afetividade, como bem pontua o doutrinador Flávio 

Tartuce. “Tornou-se comum, na doutrina contemporânea, afirmar que o 

afeto tem valor jurídico ou, mais do que isso, foi alçado à condição de 

verdadeiro princípio geral. Como bem pondera a juspsicanalista Giselle 

Câmara Groeninga, “O papel dado à subjetividade e à afetividade tem sido 

crescente no Direito de Família, que não mais pode excluir de suas 

considerações a qualidade dos vínculos existentes entre os membros de 

uma família, de forma que possa buscar a necessária objetividade na 

subjetividade inerente às relações. Cada vez mais se dá importância ao 

afeto nas considerações das relações familiares; aliás, um outro princípio 

do Direito de Família é o da afetividade”. (GROENINGA, Giselle Câmara. 

Direito Civil. Volume 7. Direito de Família. Orientação: Giselda M. F Novaes 

Hironaka. Coordenação: Aguida Arruda Barbosa e Cláudia Stein Vieira. 

São Paulo: RT, 2008, p. 28). Tratando – se de reconhecimento de união 

estável entre o de cujus e a requerente dispõem: “O delineamento do 

conceito de união estável deve ser feito buscando os elementos 

caracterizadores de um “núcleo familiar”. É preciso saber se daquela 

relação nasceu uma entidade familiar. Os ingredientes são aqueles já 

demarcados principalmente pela jurisprudência e doutrina pós-constituição 

de 1988: durabilidade, estabilidade, convivência sob o mesmo teto, prole, 

relação de dependência econômica. Entretanto, se faltar um desses 

elementos, não significa que esteja descaracterizada a união estável. É o 

conjunto de elementos que ajuda o objetivar e formatar o conceito de 

família. O essencial é que se tenha formado com aquela relação afetiva e 

amorosa uma família, repita-se. (Direito de Família e o Novo Código Civil – 

Ed Del Rey – 2ª ed., 2002). Bem como “para o reconhecimento da 

sociedade de fato é possível lançar mão de ação declaratória, que se 

limita a afirmar situação jurídica preexistente, mas não tem eficácia 

executória imediata.” (in Fabrício Zamprogna Matielo União Estável – 

Concubinato: Repercussões Jurídico-Patrimoniais, 2.ª edição, 1997, pg. 

48). No entanto, hoje a família constituída fora do vínculo matrimonial 

constitui uma realidade insofismável, multiplicada dentro da nossa 

realidade social, detentora praticamente dos mesmos direitos advindos do 

casamento legal, direitos estes reconhecidos pela própria Constituição 

Federal no artigo 226, § 3.º e legislações específicas posteriores. Assim 

sendo, considerando que a autora demonstrou de forma satisfatória a 

convivência marital com o requerido, inclusive teve 04 (quatro) filhos com 

ele, não demonstrando o requerido qualquer causa extintiva, modificativa 

ou impeditiva do direito da autora, bem como pelas demais provas 

produzidas nos autos, não há como indeferir o pedido da requerente. 

Assim reconheço que a requerente ISANIL DA SILVA AMORIM conviveu 

com o requerido DANIEL MAGALHÃES DE ALMEIDA, sob o regime de 

UNIÃO ESTÁVEL no período de 1992 com término em meados de 2.016, 

declarando a referida relação afetiva extinta desde a referida data. 

ALIMENTOS AOS FILHOS MENORES Considerando a revelia pela falta de 

impugnação específica por parte do requerido referente a pretensão de 

fixação dos alimentos a favor dos filhos menores, passo a analisar as 

provas trazidas em juízo. Neste sentido: TJSC - Agravo de Instrumento AI 

422334 SC 2011.042233-4 (TJ-SC) Data de publicação: 21/11/2011 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE AFASTADA. MAJORAÇÃO DA VERBA 

ALIMENTAR DEFERIDA LIMINARMENTE. IRRESIGNAÇÃO. OBSERVÂNCIA 

AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 

1.694 , § 1º , DO CÓDIGO CIVIL . DECISÃO QUE NÃO MERECE REPROCHE. 

RECURSO DESPROVIDO. "No sistema de persuasão racional, ou livre 

convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil , o juiz é o 

destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e 

necessidade da sua produção, não cabe compeli-lo a autorizar a 

produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido 

da verdade dos fatos, o que ocorreu no presente caso" (STJ, AgRg no Ag 

1341770/SP , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 

28-6-2011). A fixação dos alimentos deve ser feita com o equacionamento 

da capacidade financeira do alimentante e da necessidade do alimentado, 

seguindo com esta orientação o princípio da proporcionalidade insculpido 

no § 1º do artigo 1.694 do Código Civil . AÇÃO DE ALIMENTOS - REVELIA 
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DO ALIMENTANTE - FIXAÇÃO - TRINÔMIO DA NECESSIDADE, 

CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE DO QUANTUM 

ARBITRADO - SENTENÇA MANTIDA. A revelia, por si só, não leva à 

fixação da pensão pedida na inicial, pois admite-se apenas seus efeitos 

quanto ao fato constitutivo da obrigação de prestá-los, cabendo ao 

julgador a aferição do trinômio justificador da fixação dos alimentos 

(necessidade, capacidade e proporcionalidade), mormente por competir 

aos pais a assistência, sustento, guarda, criação e educação dos filhos 

menores - necessidade presumida - corolário sócio-jurídico do poder 

familiar. Os alimentos possuem natureza básica, como bem pontua Yussef 

Said Cahali em sua obra: “Engana-se Beudant ao afirmar que a disciplina 

jurídica da obrigação alimentícia oferece um interesse pratico muito 

grande, mas que seria mínima a sua importância doutrinária. Trata-se, em 

realidade, de instituto cujus princípios são remarcados por uma acentuada 

complexidade, com reclamo de permanente atualização de seus estudos; 

do dissídio sobre a pluralidade de seus aspectos resulta um variegado de 

formulas legislativas e jurisprudências que a experiência da vida 

apresenta diuturnamente. O ser humano, por natureza, é carente desde a 

sua concepção; como tal, segue o fadário até o momento que lhe foi 

reservado como derradeiro; nessa dilação temporal – mais ou menos 

prolongada -, a sua dependência dos alimentos é uma constante, posta 

como condição de vida. Daí a expressividade da palavra “alimentos” no 

seu significado vulgar: tudo aquilo que é necessário à conservação do ser 

humano com vida, ou, no dizer de Pontes de Miranda, “o que serve à 

subsistência animal”. Em linguagem técnica, bastaria acrescentar a esse 

conceito, a ideia de obrigação que é imposta a alguém, em função de um a 

causa jurídica prevista em lei, de presta-los a quem deles necessite. 

Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma 

obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar tudo o que é necessário 

para a satisfazer as necessidades vitais de quem não pode prove-las por 

si; mas amplamente, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por 

um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário á sua 

manutenção. (...) Alimentos são, pois as prestações devidas, feitas para 

que quem as recebe possa subsistir, isto é, manter sua existência, 

realizar o direito á visa, tanto física (sustento corpo) como intelectual e 

moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional). Nesse sentindo, 

constituem os alimentos uma modalidade de assistência imposta por lei, de 

minas os recursos necessários à subsistência, à comprovação da vida, 

tanto física como moral e social do indivídio; sendo, portanto, a obrigação 

alimentar, “le devoir imposé juridiquement à une persone d´assurer la 

subsistence dúne autre persone” Ainda no plano jurídico tanto em lei como 

na doutrina, tem atribuído à palavra “alimentos” uma acepção plúrima, para 

nela compreender não apenas a obrigação de prestá-los, como também os 

componentes da obrigação a ser prestada. Nesse sentido, diz Demolombe 

que a palavra compreende tudo o que é necessário ás necessidades da 

existência: vestimenta, habitação, alimentação e remédios em caso de 

doença; do mesmo modo Clóvis: A palavra alimentos tem, em direito, uma 

acepção técnica, de mais larga extensão do que na linguagem comum pois 

compreende tudo o que é necessário à vida: sustento, habitação, roupa e 

tratamento de moléstias”, igualmente Espínola: “A obrigação alimentar 

compreende tudo o que for necessário para o sustento, vestuário, 

habitação, cuidado da saúde”.” (Cahali, Yussef Said. Dos alimentos – 3ed. 

Ver., ampl. E atual. Páginas 15 á 17). A necessidade está estampada nos 

autos, visto que não consegue sozinho prover o seu próprio sustento, 

mesmo não juntando comprovante de seus gastos, necessita da pensão 

para suas necessidades básicas e pelas condições socioeconômicas de 

sua genitora, decorrendo ainda da Constituição Federal o auxílio dos pais 

aos filhos. “Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 

filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 

pais na velhice, carência ou enfermidade. Ad argumentandum: 

ALIMENTOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE 

ALIMENTAR. Os alimentos são estipulados de acordo com a 

necessidade/possibilidade e proporcionalidade alimentar. Não podendo a 

agravante arcar com o padrão de vida que possuía enquanto vivia com o 

agravado, terá de readequar a sua vida de acordo com os seus 

rendimentos. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70007334709, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 13/10/2003) (TJ-RS - AG: 70007334709 RS, 

Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 13/10/2003, Oitava Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia) (grifo nosso). 

APELAÇÃO CÍVEL - ALIMENTOS - ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO 

- BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE - VERBA ALIMENTAR - MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. - O pedido de pensão alimentícia deve ser analisado à luz do 

binômio necessidade/possibilidade, previsto no § 1º, do art. 1694, do novo 

Código Civil, devendo o valor a ser fixado ser suficiente à provisão das 

despesas básicas de subsistência do alimentando e guardar 

proporcionalidade com relação à capacidade financeira do alimentante. - 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10441050046305001 MG, Relator: 

Heloisa Combat, Data de Julgamento: 24/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas 

/ 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2013) (grifo nosso). Não 

há informação nos autos quanto à condição econômica do requerido, não 

há provas de sua insolvência civil, decretada em Sentença Judicial 

transitada em julgado, como também sua inscrição em serviços de 

proteção ao crédito. Deste modo, presume – se que possui crédito mesmo 

que seja limitado para pagar os alimentos ao filho. Vejamos jurisprudência 

com relação ao assunto: TJ-RS - Agravo de Instrumento : AI 70056418726 

RS AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. 

FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE 

DESEMPREGADO. AI 70056418726 RS Orgão Julgador Sétima Câmara 

Cível Publicação Diário da Justiça do dia 11/09/2013 Julgamento 9 de 

Setembro de 2013 Relator Liselena Schifino Robles Ribeiro 

EmentaAGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. 

FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE 

DESEMPREGADO. A fixação dos alimentos deve atender ao binômio: 

necessidade do credor, que, se tratando de filhos menores, é presumida, 

e possibilidade do devedor. No caso, viável a redução do valor dos 

alimentos provisórios fixados, tendo em vista suas possibilidades, que se 

encontra desempregado. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de 

Instrumento Nº 70056418726, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 09/09/2013). 

Desta forma, considerando que os alimentos possuem natureza básica, e 

que não restou totalmente provado quanto às condições financeiras do 

genitor, e ainda, analisando que os alimentos devem ser fixados atento ao 

trinômio: proporcionalidade/necessidade/ possibilidade, entendo pela 

fixação dos alimentos definitivos no mesmo patamar fixado quando da 

concessão dos alimentos provisórios. Assim sendo ratifico a liminar 

anteriormente concedida tornando os alimentos provisórios em definitivos 

para condenar o requerido ( genitor ), alimentante: DANIEL MAGALHÃES 

DE ALMEIDA a pagar alimentos aos seus filhos menores: DANILO 

AUGUSTO DA SILVA MAGALHÃES e PEDRO LUCAS DA SILVA 

MAGALHÃES no importe de 39,5% dos rendimentos líquidos do requerido, 

deduzindo – se tão somente os descontos legais (IR e INSS), mediante 

desconto em folha de pagamento pelo empregador, que deverá ainda 

depositar mensalmente tais valores na conta em nome da genitora: ISANIL 

DA SILVA AMORIM. Os alimentos a favor dos filhos ainda incidirão sobre 

13º, férias e eventuais verbas rescisórias. Em caso de desemprego do 

requerido fixo os alimentos no importe de 37% dos alimentos vigentes à 

época. GUARDA COMPARTILHADA A requerente na inicial pugnou quanto 

a fixação da guarda compartilhada dos filhos, que pela própria disposição 

legal é decorrente do exercício do poder familiar. Não foram levantadas 

questões quanto a eventual situação de risco para que a mesma seja 

exercida de forma unilateral. Portanto, entendo por bem fixar a guarda 

compartilhada dos filhos menores: DANILO AUGUSTO DA SILVA 

MAGALHÃES e PEDRO LUCAS DA SILVA MAGALHÃES a ambos os 

genitores: DANIEL MAGALHÃES DE ALMEIDA E ISANIL DA SILVA 

AMORIM, PARTILHA DOS BENS No que tange aos bens, a doutrina dispõe 

a respeito: “Efeitos patrimoniais Ainda que a união estável não se 

confunda com o casamento, gera um quase casamento na identificação 

de seus efeitos, dispondo de regras patrimoniais praticamente idênticas. 

(...). Na união estável os conviventes têm a faculdade de firmar contrato 

de convivência (CC 1.725), estipulando o que quiserem. Quedando-se em 

silêncio tanto os noivos (CC 1.640) como os conviventes (CC 1.725), a 

escolha é feita pela lei: incide o regime da comunhão parcial de bens (CC 

1.658 a 1.666). No regime de comunhão parcial de bens, todos os bens 

amealhados durante o relacionamento são considerados fruto do trabalho 

comum. Presumem-se que foram adquiridos por colaboração mútua, 

passando a pertencer a ambos em partes iguais. Instala-se um estado de 

condomínio entre o par, que é chamado de mancomunhão. A presunção 

de propriedade do titular aparente no registro não é mais absoluta, e o 

companheiro é patrimonialmente comparado ao cônjuge. Adquirido o bem 

por um, transforma-se em propriedade comum, devendo ser partilhado por 

metade na hipótese de dissolução de vinculo. Portanto, quem vive em 

união estável e adquire algum bem, ainda que em nome próprio, não é o 
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seu titular exclusivo. O fato de o patrimônio figurar como de propriedade 

de um não afasta a cotitularidade do outro. Trata-se de presunção juris et 

de jure, isto é, não admite prova em contrário, ressalvadas as exceções 

legais de incomunicabilidade (CC 1.659 e 1.661): bens recebidos por 

herança , por doação ou mediante sub-rogação legal. Ao convivente que 

quiser livrar da divisão determinado bem adquirido durante o período de 

convívio, cabe à prova de alguma das exceções legais.” (DIAS. Maria 

Berenice. Manual de direito das famílias – 8 ed. Ver. E atual. – São Paulo : 

Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 179). Conforme a doutrina 

acima a parte autora faz jus aos bens amealhados durante a constância 

da união estável, se comprovados. No que tange a propriedade dos bens, 

a parte autora não demonstrou de forma cabal a real existência do veículo 

UNO. Há apenas uma fotografia o que não comprova a propriedade em 

relação ao mesmo. Portanto, indefiro a partilha do mesmo. Em relação aos 

imóveis mencionados verifico tão somente a existência de um contrato de 

compromisso de compra e venda de um terreno situado no Bairro Altos da 

Serra II, Município de Cuiabá –MT, que seria um contrato de gaveta datado 

de 2.013. Portanto, trata – se apenas de direito possessório sobre o 

referido bem e não propriedade. Assim há que se partilha o valor de 

aquisição mencionado no referido contrato de R$ 5.000,00 ( cinco mil 

reais) na proporção de 50% para cada um de forma devidamente 

corrigida. Os outros 02 (dois) imóveis também não foram comprovados 

quanto a sua propriedade ou posse já que os contratos anexados não 

estão assinados pelo comprador, requerido Daniel, e, dessa forma, pelo 

princípio da segurança jurídica não podemos determinar a divisão de algo 

que não sabemos se sequer foi adquirido. Isso posto, ACOLHO 

PARCIALMENTE por SENTENÇA ( Artigo 487, I do CPC ) para 

RECONHECER A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL entre as partes: ISANIL 

DA SILVA AMORIM e ADANIEL MAGALHÃES DE ALMEIDA, no período 

compreendido entre 1992 com término em meados de 2.016, 

DECLARANDO A SUA DISSOLUÇÃO NA REFERIDDA DATA. Em relação 

aos alimentos pugnados a favor dos filhos menores ratifico a liminar 

anteriormente concedida tornando os alimentos provisórios em definitivos 

para condenar o requerido ( genitor ), alimentante: DANIEL MAGALHÃES 

DE ALMEIDA a pagar alimentos aos seus filhos menores: DANILO 

AUGUSTO DA SILVA MAGALHÃES e PEDRO LUCAS DA SILVA 

MAGALHÃES no importe de 39,5% dos rendimentos líquidos do requerido, 

deduzindo – se tão somente os descontos legais (IR e INSS), mediante 

desconto em folha de pagamento pelo empregador, que deverá ainda 

depositar mensalmente tais valores na conta em nome da genitora: ISANIL 

DA SILVA AMORIM. Os alimentos a favor dos filhos ainda incidirão sobre 

13º, férias e eventuais verbas rescisórias. Em caso de desemprego do 

requerido fixo os alimentos no importe de 37% dos alimentos vigentes à 

época. Oficie – se ao empregador ( Id. 13298450) para que tome 

conhecimento da presente decisão quanto aos alimentos devendo 

proceder os devidos descontos e depósitos na conta em nome da genitora 

até posterior deliberação. Quanto à Guarda a mesma deverá ser exercida 

na forma compartilhada dos filhos menores: DANILO AUGUSTO DA SILVA 

MAGALHÃES e PEDRO LUCAS DA SILVA MAGALHÃES por ambos os 

genitores: DANIEL MAGALHÃES DE ALMEIDA E ISANIL DA SILVA 

AMORIM. Expeça – se o competente termo de Guarda Compartilhada. 

Quando a divisão patrimonial dos bens mencionados na exordial, defiro 

parcialmente o pleito de divisão entendendo que apenas o valor do imóvel 

situado no Bairro Altos da Serra II, Município de Cuiabá –MT, deve ser 

partilhado na proporção de 50% ( cinquenta por cento) para cada parte, 

devidamente corrigido. Entendo em relação aos demais bens não foram 

comprovados quanto a sua existência, e, portanto, indefiro o pleito de 

divisão. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbências na proporção de 10% do valor da causa, que ficará 

suspenso na forma do Artigo do CPC, uma vez que ambas as partes são 

beneficiárias da Assistência Judiciária Gratuíta, representadas pela 

Defensoria Pública. Sem custas. Transitado em julgado, arquive-se, 

procedendo às devidas baixas e anotações. Publique-se.Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020 Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030899-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc.... Processo 1030899-62 Trata-se de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C. GUARDA 

COMPARTILHADA, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS C/C. PROVISÓRIOS 

( ID. 10083340), acompanhada de documentos, proposta por ISANIL DA 

SILVA AMORIM, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO; em desfavor de DANIEL MAGALHÃES DE ALMEIDA; 

mencionando a exordial que requerente e requerido conviveram durante 

um período de 21 ( vinte e um ) anos, desde o ano de 1995, de forma 

duradoura, pública e contínua; tendo dessa relação sido constituída uma 

verdadeira entidade familiar, conforme provas que pretende produzir, 

juntando documentos comprobatórios das alegações. Dessa união adveio 

o nascimento de 04 (quatro) filhos: DANIELE DA SILVA MAGALHÃES, 

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MAGALHÃES, DANILO AUGUSTO DA 

SILVA MAGALHÃES E PEDRO LUCAS DA SILVA MAGALHÃES. Relaciona 

– se na peça inaugural o patrimônio constituído durante a convivência a 

ser dividido entre os companheiros. A requerente dispensou o pedido de 

arbitramentos de alimentos a seu favor declarando que possuía meios 

para seu auto sustento. Pugna a requerente que sejam arbitrados 

alimentos provisórios a favor dos filhos menores no importe de 39,5% do 

salário auferido pelo requerido, a ser deduzido pelo empregador na folha 

de pagamento do requerido mensalmente e os respectivos depósitos 

mensais na conta da genitora; além da incidência dos mesmos nas férias, 

13º, gratificações e adicionais, deduzindo – se tão somente os descontos 

legais (IR e INSS). Em caso de desemprego requer a manutenção dos 

alimentos no importe de 37% do salário mínimo vigente à época. Valor 

esse a ser confirmado na Sentença por ser compatível tanto pelas 

necessidades dos filhos menores quanto a possibilidade do requerido. Ao 

final, requere a citação da parte requerida, deferindo – se a produção de 

provas mencionadas, e, que a presente seja julgada PROCEDENTE por 

SENTENÇA, após o devido processamento presente com a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuíta; reconhecendo – se a União Estável 

existente entre a requerente: ISANIL DA SILVA AMORIM e o requerido: 

DANIEL MAGALHÃES DE ALMEIDA, no período de 1992 com término em 

meados de 2.016, encerrando – se a convivência marital. Por fim, pugna 

que seja determinada a partilha dos bens. Recebida a inicial (Id. 

12044195), determinou – se que o presente feito tramita – se em segredo 

de justiça conforme o disposto no Artigo 189, II do CPC, bem concedeu – 

se a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Artigo 

98 do CPC). Foram arbitrados alimentos provisórios a favor dos filhos 

menores no importe de 39,5% dos rendimentos líquidos do requerido, 

deduzindo – se tão somente os descontos legais (IR e INSS), apesar da 

necessidade de uma melhor necessidade de produção probatória, mas 

diante da necessidade presumível dos menores. Determinou- se a 

expedição de ofício ao empregador mencionado na exordial para que 

providencia – se os devidos descontos a título de alimentos provisórios 

mensalmente na folha de pagamento em nome do genitor/ requerido e que 

se procedesse os devidos depósitos na conta em nome da genitora até 

posterior deliberação. Ofício expedido (Id. 13298450). Designada 

audiência de tentativa de conciliação determinou – se a citação e intimação 

do requerido, salientando- se que não sendo possível um acordo iniciar – 

se – ia o prazo legal para contestar, sob pena de Revelia. O empregador 

informou quanto ao cumprimento da determinação judicial (id. 1428105). 

Em audiência não houve a possibilidade de uma composição amigável 

entre as partes. Saíram intimados o requerido e o Defensor Público que 

representava os seus interesses quanto ao prazo para apresentação de 

Contestação, sob pena de Revelia (Id. 14771088). A parte autora pugnou 

pelo reconhecimento da Revelia pela falta de interposição de Contestação 

no prazo legal (Id. 16059719). O representante do Ministério Público 

manifestou pelo julgamento antecipado, conforme o disposto no Artigo 

355, I do CPC, dispensando – se a produção de outras provas em juízo, 

diante da revelia; e no mérito pelo deferimento dos pleitos iniciais da autora 

nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC; declinando quanto a 

necessidade de parecer em relação a divisão patrimonial. É o relato. 

Decido. Citado e intimado o requerido, compareceu em audiência 

acompanhado de representante da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso (Id. 14771088), não tendo sido apresentada Contestação no prazo 

legal; o que importa ser reconhecido quanto a ocorrência da Revelia 

(Artigo 344 do CPC), implicando – se quanto a desnecessidade de uma 

maior instrução probatória ante a confissão quanto à matéria de fato. 

Dessa forma, entendo por bem, conforme parecer do Ministério Público (id. 
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20395191) julgar antecipadamente a presente lide, conforme o que dispõe 

o Artigo 355, II do CPC. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL C/C. GUARDA COMPARTILHADA, PARTILHA DE BENS E 

ALIMENTOS C/C. PROVISÓRIOS ( ID. 10083340), acompanhada de 

documentos, proposta por ISANIL DA SILVA AMORIM, através da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO; em desfavor de 

DANIEL MAGALHÃES DE ALMEIDA Denota-se que a autora pleiteia o 

reconhecimento da união estável com o requerido no período de período 

de 1992 com término em meados de 2.016. Além do reconhecimento da 

confissão quanto a matéria de fato alegada pela na inicial pela requerente 

diante da revelia, verificamos pela documentação anexada que as partes 

tiveram 04 (quatro) filhos em comum desse relacionamento. No mais, a 

requerente juntou declaração do próprio requerido com firma reconhecida 

em cartório quanto à existência de referida união estável, contrato de 

compromisso de compra e venda onde menciona no ano de 2.012 que o 

requerido era casado; além de declarações de 02 (duas) testemunhas de 

que as partes conviveram em regime de união estável. Ademais as 

testemunhas demonstram que a requerente conviveu com o Sr. Daniel, de 

forma continua e duradoura, deste modo, há fortes indícios de que o 

requerido e a autora possuíam affectio maritalis. Neste caso, deve o 

magistrado se pautar por princípios processuais e constitucionais, tais 

como o princípio da afetividade, como bem pontua o doutrinador Flávio 

Tartuce. “Tornou-se comum, na doutrina contemporânea, afirmar que o 

afeto tem valor jurídico ou, mais do que isso, foi alçado à condição de 

verdadeiro princípio geral. Como bem pondera a juspsicanalista Giselle 

Câmara Groeninga, “O papel dado à subjetividade e à afetividade tem sido 

crescente no Direito de Família, que não mais pode excluir de suas 

considerações a qualidade dos vínculos existentes entre os membros de 

uma família, de forma que possa buscar a necessária objetividade na 

subjetividade inerente às relações. Cada vez mais se dá importância ao 

afeto nas considerações das relações familiares; aliás, um outro princípio 

do Direito de Família é o da afetividade”. (GROENINGA, Giselle Câmara. 

Direito Civil. Volume 7. Direito de Família. Orientação: Giselda M. F Novaes 

Hironaka. Coordenação: Aguida Arruda Barbosa e Cláudia Stein Vieira. 

São Paulo: RT, 2008, p. 28). Tratando – se de reconhecimento de união 

estável entre o de cujus e a requerente dispõem: “O delineamento do 

conceito de união estável deve ser feito buscando os elementos 

caracterizadores de um “núcleo familiar”. É preciso saber se daquela 

relação nasceu uma entidade familiar. Os ingredientes são aqueles já 

demarcados principalmente pela jurisprudência e doutrina pós-constituição 

de 1988: durabilidade, estabilidade, convivência sob o mesmo teto, prole, 

relação de dependência econômica. Entretanto, se faltar um desses 

elementos, não significa que esteja descaracterizada a união estável. É o 

conjunto de elementos que ajuda o objetivar e formatar o conceito de 

família. O essencial é que se tenha formado com aquela relação afetiva e 

amorosa uma família, repita-se. (Direito de Família e o Novo Código Civil – 

Ed Del Rey – 2ª ed., 2002). Bem como “para o reconhecimento da 

sociedade de fato é possível lançar mão de ação declaratória, que se 

limita a afirmar situação jurídica preexistente, mas não tem eficácia 

executória imediata.” (in Fabrício Zamprogna Matielo União Estável – 

Concubinato: Repercussões Jurídico-Patrimoniais, 2.ª edição, 1997, pg. 

48). No entanto, hoje a família constituída fora do vínculo matrimonial 

constitui uma realidade insofismável, multiplicada dentro da nossa 

realidade social, detentora praticamente dos mesmos direitos advindos do 

casamento legal, direitos estes reconhecidos pela própria Constituição 

Federal no artigo 226, § 3.º e legislações específicas posteriores. Assim 

sendo, considerando que a autora demonstrou de forma satisfatória a 

convivência marital com o requerido, inclusive teve 04 (quatro) filhos com 

ele, não demonstrando o requerido qualquer causa extintiva, modificativa 

ou impeditiva do direito da autora, bem como pelas demais provas 

produzidas nos autos, não há como indeferir o pedido da requerente. 

Assim reconheço que a requerente ISANIL DA SILVA AMORIM conviveu 

com o requerido DANIEL MAGALHÃES DE ALMEIDA, sob o regime de 

UNIÃO ESTÁVEL no período de 1992 com término em meados de 2.016, 

declarando a referida relação afetiva extinta desde a referida data. 

ALIMENTOS AOS FILHOS MENORES Considerando a revelia pela falta de 

impugnação específica por parte do requerido referente a pretensão de 

fixação dos alimentos a favor dos filhos menores, passo a analisar as 

provas trazidas em juízo. Neste sentido: TJSC - Agravo de Instrumento AI 

422334 SC 2011.042233-4 (TJ-SC) Data de publicação: 21/11/2011 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE AFASTADA. MAJORAÇÃO DA VERBA 

ALIMENTAR DEFERIDA LIMINARMENTE. IRRESIGNAÇÃO. OBSERVÂNCIA 

AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 

1.694 , § 1º , DO CÓDIGO CIVIL . DECISÃO QUE NÃO MERECE REPROCHE. 

RECURSO DESPROVIDO. "No sistema de persuasão racional, ou livre 

convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil , o juiz é o 

destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e 

necessidade da sua produção, não cabe compeli-lo a autorizar a 

produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido 

da verdade dos fatos, o que ocorreu no presente caso" (STJ, AgRg no Ag 

1341770/SP , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 

28-6-2011). A fixação dos alimentos deve ser feita com o equacionamento 

da capacidade financeira do alimentante e da necessidade do alimentado, 

seguindo com esta orientação o princípio da proporcionalidade insculpido 

no § 1º do artigo 1.694 do Código Civil . AÇÃO DE ALIMENTOS - REVELIA 

DO ALIMENTANTE - FIXAÇÃO - TRINÔMIO DA NECESSIDADE, 

CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE DO QUANTUM 

ARBITRADO - SENTENÇA MANTIDA. A revelia, por si só, não leva à 

fixação da pensão pedida na inicial, pois admite-se apenas seus efeitos 

quanto ao fato constitutivo da obrigação de prestá-los, cabendo ao 

julgador a aferição do trinômio justificador da fixação dos alimentos 

(necessidade, capacidade e proporcionalidade), mormente por competir 

aos pais a assistência, sustento, guarda, criação e educação dos filhos 

menores - necessidade presumida - corolário sócio-jurídico do poder 

familiar. Os alimentos possuem natureza básica, como bem pontua Yussef 

Said Cahali em sua obra: “Engana-se Beudant ao afirmar que a disciplina 

jurídica da obrigação alimentícia oferece um interesse pratico muito 

grande, mas que seria mínima a sua importância doutrinária. Trata-se, em 

realidade, de instituto cujus princípios são remarcados por uma acentuada 

complexidade, com reclamo de permanente atualização de seus estudos; 

do dissídio sobre a pluralidade de seus aspectos resulta um variegado de 

formulas legislativas e jurisprudências que a experiência da vida 

apresenta diuturnamente. O ser humano, por natureza, é carente desde a 

sua concepção; como tal, segue o fadário até o momento que lhe foi 

reservado como derradeiro; nessa dilação temporal – mais ou menos 

prolongada -, a sua dependência dos alimentos é uma constante, posta 

como condição de vida. Daí a expressividade da palavra “alimentos” no 

seu significado vulgar: tudo aquilo que é necessário à conservação do ser 

humano com vida, ou, no dizer de Pontes de Miranda, “o que serve à 

subsistência animal”. Em linguagem técnica, bastaria acrescentar a esse 

conceito, a ideia de obrigação que é imposta a alguém, em função de um a 

causa jurídica prevista em lei, de presta-los a quem deles necessite. 

Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma 

obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar tudo o que é necessário 

para a satisfazer as necessidades vitais de quem não pode prove-las por 

si; mas amplamente, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por 

um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário á sua 

manutenção. (...) Alimentos são, pois as prestações devidas, feitas para 

que quem as recebe possa subsistir, isto é, manter sua existência, 

realizar o direito á visa, tanto física (sustento corpo) como intelectual e 

moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional). Nesse sentindo, 

constituem os alimentos uma modalidade de assistência imposta por lei, de 

minas os recursos necessários à subsistência, à comprovação da vida, 

tanto física como moral e social do indivídio; sendo, portanto, a obrigação 

alimentar, “le devoir imposé juridiquement à une persone d´assurer la 

subsistence dúne autre persone” Ainda no plano jurídico tanto em lei como 

na doutrina, tem atribuído à palavra “alimentos” uma acepção plúrima, para 

nela compreender não apenas a obrigação de prestá-los, como também os 

componentes da obrigação a ser prestada. Nesse sentido, diz Demolombe 

que a palavra compreende tudo o que é necessário ás necessidades da 

existência: vestimenta, habitação, alimentação e remédios em caso de 

doença; do mesmo modo Clóvis: A palavra alimentos tem, em direito, uma 

acepção técnica, de mais larga extensão do que na linguagem comum pois 

compreende tudo o que é necessário à vida: sustento, habitação, roupa e 

tratamento de moléstias”, igualmente Espínola: “A obrigação alimentar 

compreende tudo o que for necessário para o sustento, vestuário, 

habitação, cuidado da saúde”.” (Cahali, Yussef Said. Dos alimentos – 3ed. 

Ver., ampl. E atual. Páginas 15 á 17). A necessidade está estampada nos 

autos, visto que não consegue sozinho prover o seu próprio sustento, 

mesmo não juntando comprovante de seus gastos, necessita da pensão 

para suas necessidades básicas e pelas condições socioeconômicas de 

sua genitora, decorrendo ainda da Constituição Federal o auxílio dos pais 
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aos filhos. “Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 

filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 

pais na velhice, carência ou enfermidade. Ad argumentandum: 

ALIMENTOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE 

ALIMENTAR. Os alimentos são estipulados de acordo com a 

necessidade/possibilidade e proporcionalidade alimentar. Não podendo a 

agravante arcar com o padrão de vida que possuía enquanto vivia com o 

agravado, terá de readequar a sua vida de acordo com os seus 

rendimentos. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70007334709, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 13/10/2003) (TJ-RS - AG: 70007334709 RS, 

Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 13/10/2003, Oitava Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia) (grifo nosso). 

APELAÇÃO CÍVEL - ALIMENTOS - ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO 

- BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE - VERBA ALIMENTAR - MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. - O pedido de pensão alimentícia deve ser analisado à luz do 

binômio necessidade/possibilidade, previsto no § 1º, do art. 1694, do novo 

Código Civil, devendo o valor a ser fixado ser suficiente à provisão das 

despesas básicas de subsistência do alimentando e guardar 

proporcionalidade com relação à capacidade financeira do alimentante. - 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10441050046305001 MG, Relator: 

Heloisa Combat, Data de Julgamento: 24/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas 

/ 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2013) (grifo nosso). Não 

há informação nos autos quanto à condição econômica do requerido, não 

há provas de sua insolvência civil, decretada em Sentença Judicial 

transitada em julgado, como também sua inscrição em serviços de 

proteção ao crédito. Deste modo, presume – se que possui crédito mesmo 

que seja limitado para pagar os alimentos ao filho. Vejamos jurisprudência 

com relação ao assunto: TJ-RS - Agravo de Instrumento : AI 70056418726 

RS AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. 

FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE 

DESEMPREGADO. AI 70056418726 RS Orgão Julgador Sétima Câmara 

Cível Publicação Diário da Justiça do dia 11/09/2013 Julgamento 9 de 

Setembro de 2013 Relator Liselena Schifino Robles Ribeiro 

EmentaAGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. 

FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE 

DESEMPREGADO. A fixação dos alimentos deve atender ao binômio: 

necessidade do credor, que, se tratando de filhos menores, é presumida, 

e possibilidade do devedor. No caso, viável a redução do valor dos 

alimentos provisórios fixados, tendo em vista suas possibilidades, que se 

encontra desempregado. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de 

Instrumento Nº 70056418726, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 09/09/2013). 

Desta forma, considerando que os alimentos possuem natureza básica, e 

que não restou totalmente provado quanto às condições financeiras do 

genitor, e ainda, analisando que os alimentos devem ser fixados atento ao 

trinômio: proporcionalidade/necessidade/ possibilidade, entendo pela 

fixação dos alimentos definitivos no mesmo patamar fixado quando da 

concessão dos alimentos provisórios. Assim sendo ratifico a liminar 

anteriormente concedida tornando os alimentos provisórios em definitivos 

para condenar o requerido ( genitor ), alimentante: DANIEL MAGALHÃES 

DE ALMEIDA a pagar alimentos aos seus filhos menores: DANILO 

AUGUSTO DA SILVA MAGALHÃES e PEDRO LUCAS DA SILVA 

MAGALHÃES no importe de 39,5% dos rendimentos líquidos do requerido, 

deduzindo – se tão somente os descontos legais (IR e INSS), mediante 

desconto em folha de pagamento pelo empregador, que deverá ainda 

depositar mensalmente tais valores na conta em nome da genitora: ISANIL 

DA SILVA AMORIM. Os alimentos a favor dos filhos ainda incidirão sobre 

13º, férias e eventuais verbas rescisórias. Em caso de desemprego do 

requerido fixo os alimentos no importe de 37% dos alimentos vigentes à 

época. GUARDA COMPARTILHADA A requerente na inicial pugnou quanto 

a fixação da guarda compartilhada dos filhos, que pela própria disposição 

legal é decorrente do exercício do poder familiar. Não foram levantadas 

questões quanto a eventual situação de risco para que a mesma seja 

exercida de forma unilateral. Portanto, entendo por bem fixar a guarda 

compartilhada dos filhos menores: DANILO AUGUSTO DA SILVA 

MAGALHÃES e PEDRO LUCAS DA SILVA MAGALHÃES a ambos os 

genitores: DANIEL MAGALHÃES DE ALMEIDA E ISANIL DA SILVA 

AMORIM, PARTILHA DOS BENS No que tange aos bens, a doutrina dispõe 

a respeito: “Efeitos patrimoniais Ainda que a união estável não se 

confunda com o casamento, gera um quase casamento na identificação 

de seus efeitos, dispondo de regras patrimoniais praticamente idênticas. 

(...). Na união estável os conviventes têm a faculdade de firmar contrato 

de convivência (CC 1.725), estipulando o que quiserem. Quedando-se em 

silêncio tanto os noivos (CC 1.640) como os conviventes (CC 1.725), a 

escolha é feita pela lei: incide o regime da comunhão parcial de bens (CC 

1.658 a 1.666). No regime de comunhão parcial de bens, todos os bens 

amealhados durante o relacionamento são considerados fruto do trabalho 

comum. Presumem-se que foram adquiridos por colaboração mútua, 

passando a pertencer a ambos em partes iguais. Instala-se um estado de 

condomínio entre o par, que é chamado de mancomunhão. A presunção 

de propriedade do titular aparente no registro não é mais absoluta, e o 

companheiro é patrimonialmente comparado ao cônjuge. Adquirido o bem 

por um, transforma-se em propriedade comum, devendo ser partilhado por 

metade na hipótese de dissolução de vinculo. Portanto, quem vive em 

união estável e adquire algum bem, ainda que em nome próprio, não é o 

seu titular exclusivo. O fato de o patrimônio figurar como de propriedade 

de um não afasta a cotitularidade do outro. Trata-se de presunção juris et 

de jure, isto é, não admite prova em contrário, ressalvadas as exceções 

legais de incomunicabilidade (CC 1.659 e 1.661): bens recebidos por 

herança , por doação ou mediante sub-rogação legal. Ao convivente que 

quiser livrar da divisão determinado bem adquirido durante o período de 

convívio, cabe à prova de alguma das exceções legais.” (DIAS. Maria 

Berenice. Manual de direito das famílias – 8 ed. Ver. E atual. – São Paulo : 

Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 179). Conforme a doutrina 

acima a parte autora faz jus aos bens amealhados durante a constância 

da união estável, se comprovados. No que tange a propriedade dos bens, 

a parte autora não demonstrou de forma cabal a real existência do veículo 

UNO. Há apenas uma fotografia o que não comprova a propriedade em 

relação ao mesmo. Portanto, indefiro a partilha do mesmo. Em relação aos 

imóveis mencionados verifico tão somente a existência de um contrato de 

compromisso de compra e venda de um terreno situado no Bairro Altos da 

Serra II, Município de Cuiabá –MT, que seria um contrato de gaveta datado 

de 2.013. Portanto, trata – se apenas de direito possessório sobre o 

referido bem e não propriedade. Assim há que se partilha o valor de 

aquisição mencionado no referido contrato de R$ 5.000,00 ( cinco mil 

reais) na proporção de 50% para cada um de forma devidamente 

corrigida. Os outros 02 (dois) imóveis também não foram comprovados 

quanto a sua propriedade ou posse já que os contratos anexados não 

estão assinados pelo comprador, requerido Daniel, e, dessa forma, pelo 

princípio da segurança jurídica não podemos determinar a divisão de algo 

que não sabemos se sequer foi adquirido. Isso posto, ACOLHO 

PARCIALMENTE por SENTENÇA ( Artigo 487, I do CPC ) para 

RECONHECER A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL entre as partes: ISANIL 

DA SILVA AMORIM e ADANIEL MAGALHÃES DE ALMEIDA, no período 

compreendido entre 1992 com término em meados de 2.016, 

DECLARANDO A SUA DISSOLUÇÃO NA REFERIDDA DATA. Em relação 

aos alimentos pugnados a favor dos filhos menores ratifico a liminar 

anteriormente concedida tornando os alimentos provisórios em definitivos 

para condenar o requerido ( genitor ), alimentante: DANIEL MAGALHÃES 

DE ALMEIDA a pagar alimentos aos seus filhos menores: DANILO 

AUGUSTO DA SILVA MAGALHÃES e PEDRO LUCAS DA SILVA 

MAGALHÃES no importe de 39,5% dos rendimentos líquidos do requerido, 

deduzindo – se tão somente os descontos legais (IR e INSS), mediante 

desconto em folha de pagamento pelo empregador, que deverá ainda 

depositar mensalmente tais valores na conta em nome da genitora: ISANIL 

DA SILVA AMORIM. Os alimentos a favor dos filhos ainda incidirão sobre 

13º, férias e eventuais verbas rescisórias. Em caso de desemprego do 

requerido fixo os alimentos no importe de 37% dos alimentos vigentes à 

época. Oficie – se ao empregador ( Id. 13298450) para que tome 

conhecimento da presente decisão quanto aos alimentos devendo 

proceder os devidos descontos e depósitos na conta em nome da genitora 

até posterior deliberação. Quanto à Guarda a mesma deverá ser exercida 

na forma compartilhada dos filhos menores: DANILO AUGUSTO DA SILVA 

MAGALHÃES e PEDRO LUCAS DA SILVA MAGALHÃES por ambos os 

genitores: DANIEL MAGALHÃES DE ALMEIDA E ISANIL DA SILVA 

AMORIM. Expeça – se o competente termo de Guarda Compartilhada. 

Quando a divisão patrimonial dos bens mencionados na exordial, defiro 

parcialmente o pleito de divisão entendendo que apenas o valor do imóvel 

situado no Bairro Altos da Serra II, Município de Cuiabá –MT, deve ser 

partilhado na proporção de 50% ( cinquenta por cento) para cada parte, 

devidamente corrigido. Entendo em relação aos demais bens não foram 

comprovados quanto a sua existência, e, portanto, indefiro o pleito de 
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divisão. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbências na proporção de 10% do valor da causa, que ficará 

suspenso na forma do Artigo do CPC, uma vez que ambas as partes são 

beneficiárias da Assistência Judiciária Gratuíta, representadas pela 

Defensoria Pública. Sem custas. Transitado em julgado, arquive-se, 

procedendo às devidas baixas e anotações. Publique-se.Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020 Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1060810-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PAULINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1060810-51.2019.8.11.0041. Diante da necessidade de prevenção à 

exposição ao Convid-19 (Novo Coronavirus), suspendo a audiência de ID 

27636221 com fundamento no art. 15, I, da Portaria Conjunta n.º 247, de 

16 de março de 2020. Assim sendo, designo audiência para entrevista da 

requerida (art. 751, do NCPC), no dia 05/06/2020, às 15:30 horas. Cite-se 

a interditanda e intimem-se as partes para comparecerem ao ato, 

cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do NCPC). Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de março de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004609-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA BENEDITA DE SOUZA OAB - 616.887.891-20 

(REPRESENTANTE)

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004609-05.2020.8.11.0041. Diante da necessidade de prevenção à 

exposição ao Convid-19 (Novo Coronavirus), suspendo a audiência de ID 

29885130 com fundamento no art. 15, I, da Portaria Conjunta n.º 247, de 

16 de março de 2020. Assim sendo, designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 05/06/2020 às 16:15 horas. 

Intime-se a parte autora para que forneça o endereço atualizado da parte 

requerida, no prazo de 10 (dez) dias, uma vez que não houve a sua 

localização consoante Certidão de ID 30339641. Cite-se o requerido no 

endereço a ser informado pela parte autora, cientificando-a para 

comparecer à audiência, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 20 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033340-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1033340-79.2018.8.11.0041. Diante da necessidade de prevenção à 

exposição ao Convid-19 (Novo Coronavirus), suspendo a audiência de ID 

27149172 com fundamento no art. 15, I, da Portaria Conjunta n.º 247, de 

16 de março de 2020. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 08/06/2020, às 13:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimadas, o rol deverá ser apresentado com 

antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, CPC), podendo haver 

substituição de testemunha nos termos do art. 451 do CPC. Notifique-se o 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 20 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003592-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR CARNESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT6469-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRIS KAREN DE SOUZA PINHO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003592-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOAO VITOR CARNESE 

REQUERIDO: KRIS KAREN DE SOUZA PINHO DA SILVA Vistos, etc. Defiro 

o pedido do Ministério Público ( Id. 28889898) para determinar a intimação 

do advogado do requerente para que informe no prazo de 05 ( cinco) dias 

quanto ao falecimento ou não do requerente. Após, venham conclusos. 

Cumpra - se. CUIABÁ, 25 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009304-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO GREGORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 18/08/2017 ÀS 14:00 HORAS, 

NA SEDE DESTE JUÍZO.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1049505-70.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

J. G. M. M. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. N. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1049505-70.2019.8.11.0041. Diante da necessidade de prevenção à 

exposição ao Convid-19 (Novo Coronavirus), suspendo a audiência de ID 

27658826 com fundamento no art. 15, I, da Portaria Conjunta n.º 247, de 

16 de março de 2020. Assim sendo, designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 03/06/2020 às 13:00horas. 

Intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar 

do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 

(art. 696, do NCPC), quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu, quando ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do NCPC). Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0021904-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELYGIA FERREIRA AQUINO FELIX (REQUERENTE)

GENY FERREIRA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE FERREIRA AQUINO PEREIRA LOPES OAB - MT2701-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENY FERREIRA AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0021904-14.2016.8.11.0041. REQUERENTE: GENY FERREIRA AQUINO, 

ELYGIA FERREIRA AQUINO FELIX REQUERIDO: GENY FERREIRA AQUINO 

Vistos, etc. Alvará Judicial. GENY FERREIRA AQUINO (Interditada 

Judicialmente), assistida por sua curadora e filha ELYGIA FERREIRA 

AQUINO FÉLIX requerer a expedição de Alvará Judicial para venda do 

imóvel urbano, situado na Rua D nº 1.097 – apartamento 702 – 7º andar – 

Edifício Global – Bairro Miguel Sutil, com direito a uma vaga de garagem na 

cidade de Cuiabá, Matriculado sob nº R11/66.246, Folhas 006 -, Livro 

2-GO – ficha 02F, Segundo Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá/MT. 

Devido à interdição por doença ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

INTENSO (AVCI) a interdita convivem com as filhas, não usufrui mais do 

imóvel, trazendo apenas despesas, os quais necessitam de vender o 

imóvel, sendo os demais filhos maiores e capazes. Instruíram o pedido 

com os documentos, bem como declaração de anuência das filhas e seus 

respectivos genros à venda do imóvel da Curatelada (Ids nº 24881735, 

24881736 e 24881751). O digno representante do Ministério Público 

Estadual manifestou-se pelo indeferimento de venda do imóvel aludido por 

valor abaixo do aferido na avaliação judicial. A requerente manifestou que 

concordou com a avaliação judicial feita em 20/06/2017, na época o imóvel 

foi avaliado em R$ 170.000,00, entretanto, a crise econômica que assola o 

pais há mais de 02 (dois) anos, afetou todas as áreas comerciais, 

incluindo o sistema imobiliário. É o relatório. Fundamento. DECIDO. A 

documentação juntada na inicial comprova que a senhora ELYGIA 

FERREIRA AQUINO FÉLIX, é filha e curadora da senhora GENY FERREIRA 

AQUINO (Interditada Judicialmente), conforme documentos nos autos, bem 

como os demais filhos autorizaram a venda do imóvel (Ids nº 24881735, 

24881736 e 24881751). Diante da manifestação da requerente no Id nº 

24881787, não havendo risco da interditada ser prejudicada, ao contrário, 

as filhas que a mantém há mais de 07 anos. Assim sendo, acolho a 

pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 487, I do NCPC), para 

determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor da Requerente 

curadora ELYGIA FERREIRA AQUINO FÉLIX, a fim de que efetue a venda 

do imóvel urbano, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

situado na Rua D nº 1.097 – apartamento 702 – 7º andar – Edifício Global – 

Bairro Miguel Sutil, com direito a uma vaga de garagem na cidade de 

Cuiabá, Matriculado sob nº R11/66.246, Folhas 006 -, Livro 2-GO – ficha 

02F, Segundo Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá/MT, em nome da 

interditada senhora GENY FERREIRA AQUINO. Determino que a senhora 

ELYGIA FERREIRA AQUINO FÉLIX (curadora) deposite os valores 

referente a venda do imóvel (apartamento) em juízo nestes autos, no 

prazo de 90 dias. Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026993-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. W. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON BUSSE FRANTZ OAB - MT26845/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026993-93.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29764066 - "(...) Desta feita, intime-se o executado para que em 03 (três) 

dias manifeste-se quanto às alegações da exequente, ressaltando que 

não apresentando justificativa plausível a despeito do inadimplemento do 

débito alimentar, não comprovando que o fez ou, ainda, não efetuando o 

pagamento no prazo mencionado, ser-lhe-á decretada a prisão civil. (...)". 

Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021503-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA SANDRA BELI MATANO OAB - MG89970B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021503-27.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29758072 - "VISTOS, ETC. Considerando que o executado informou que 

teria efetuado o pagamento integral do débito, manifeste-se a exequente, 

objetivamente, acerca da regularidade do pagamento dos alimentos, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o seu silêncio ser interpretado 

como anuência. Decorrido o alusivo prazo, manifeste-se o parquet e, 

após, conclusos para deliberação. Às providências.". Cuiabá/MT, 25 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002030-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002030-21.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, pelo que, considerando as normativas trazidas 

nas Portarias Conjuntas n.º 247 e 249-TJMT, impulsiono os autos para 

intimar o(a,s) advogado(a,s) da a parte AUTORA a fim de imprimir o 

respectivo documento diretamente dos autos, entregando-o(s) à parte 

interessada e peticionando no feito informando a realização do 

procedimento, haja vista que o feito será remetido ao arquivo. Cuiabá/MT, 

26 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034037-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. F. S. (REU)

E. D. F. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA DE FREITAS OAB - 422.187.212-87 (REPRESENTANTE)

SUELLEN SANTANA DE JESUS OAB - RO5911 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034037-37.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30702639 - "(...) Em decorrência, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação formulado, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII e §§4º e 5º, do 

alusivo diploma legal. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do 

NCPC, assim como os honorários advocatícios, os quais arbitro no valor 

de R$600,00 (seiscentos reais), suspensa, todavia, a exigibilidade em 

decorrência da assistência judiciária gratuita concedida nos autos. Ciência 

ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Por 

fim, quanto as demais pretensões externadas pelas requeridas em sua 

derradeira manifestação, deverão se valer da ação cabível, eis que não 

guarda relação com o objeto desta ação." Cuiabá/MT, 26 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035600-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035600-32.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30704071 - "(...) De qualquer forma, diante da ausência de prova efetiva 

de que o autor se nega em exercer o poder familiar, se resumindo as 

palavras da requerida, determino a intimação do requerente, através de 

seu patrono, para que se manifeste a respeito da petição retro, no prazo 

de 48 horas. Após, conclusos. Às providências." Cuiabá/MT, 26 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1032892-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. B. D. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032892-72.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30707758 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil[1], HOMOLOGO, por sentença, os termos da 

avença de ID. 24735679, atinente à guarda unilateral para o genitor, 

alimentos e direito de convivência (visita), para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito. Ciência ao Ministério Público. Custas 

e despesas pro rata, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da 

gratuidade concedida ao autor, e a que ora concedo a demandada. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

expeça-se o Termo de Guarda Unilateral e, na sequência, arquivem-se os 

presentes autos, com as devidas anotações e baixas de estilo." 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016328-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. P. E. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. B. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exeqüente na pessoa de seu procurador, a fim de providenciar o 

endereço do cartório para enviar ofício de ID: 30199740, ou retirar o 

referido ofício e providenciar a sua postagem. Cuiabá/MT, 26 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Wandreia Alves Carvalho Técnica 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021199-91.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

R. G. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO OAB - 652.205.011-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021199-91.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28993830 - "VISTOS, ETC. Considerando que não foi informado nos autos 

o número de inscrição no CPF da parte executada, assim impedindo a 

realização da consulta pretendida no ID. 24354243, determino que se 

intime o exequente para se manifestar a respeito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para apreciação do pedido de ID. 24354243. Sem 

prejuízo, em conformidade com a disposição contida no art. 529, §1º do 

CPC, expeça-se ofício ao empregador do executado, qual seja 

“Assembleia Legislativa de Mato Grosso”, para que proceda ao desconto 

da pensão alimentícia em folha de pagamento do executado, na forma 

determinada na sentença encartada ao ID. 20177301, na mesma data do 

pagamento do executado e depositado em conta de titularidade da genitora 

do menor, a saber, conta nº 235.653-8, agência 1216-5, do Banco do 

Brasil. Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 26 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034428-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. C. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034428-89.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29708397 - "VISTOS, ETC. Considerando que a última planilha de cálculo 

foi apresentada em fevereiro/2018, consoante ID. 11700919, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

memorial atualizado do débito exequendo, pormenorizando os meses 

devidos, com os abatimentos necessários. Após, volvam-se conclusos 

para análise da pretensão de ID. 24120898. Ciência ao Ministério Público. 

Às providências.". Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013807-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. F. L. (AUTOR(A))

H. H. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013807-03.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30210954 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, vislumbro ser necessária 

a dilação probatória de maneira que, em conformidade com o artigo 357 do 

Código de Processo Civil de 2015, passo ao saneamento do presente 

feito. Inicialmente, verifico que o requerido apresentou, em sua 

contestação, impugnação ao valor da causa, o que assiste lhe razão, eis 

que nas ações alimentícias deve corresponder a somatória de 12 (doze) 

prestações mensais dos alimentos postulados, no caso, a diferença entre 

o valor dos alimentos judicialmente arbitrados e o valor para o qual o autor 

pretende majorar, segundo preconiza o art. 292, III, do Código de Processo 

Civil/2015, o que não foi observado no caso concreto. Desta feita, 

determino ao autor que efetue a retificação do valor da causa, no prazo 

de 15 dias. Após, proceda-se com as retificações costumeiras. No mais, 

não havendo outras questões preliminares ou prejudiciais de mérito a 

serem dirimidas, declaro o feito saneado. (...)" Cuiabá/MT, 26 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038775-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARVALHO BORGES OAB - MT25140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. R. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038775-97.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30280314 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista o aporte de um novo cálculo da 

dívida alimentar, intime-se o executado para pagar o débito atualizado 

informado na petição de ID. 30271962, no prazo de 03 (três) dias. 

Decorrido o aludido prazo e, sobrevindo manifestação de discordância do 

executado acerca do débito exequendo, determino que se cumpra a 

decisão de ID. 29102185, notadamente, no que atine a remessa dos autos 

à Contadoria Judicial, a fim de apurar o valor devido. Sem prejuízo, 

determino ao Sr. Gestor que se expeça o competente alvará de 

levantamento de valores depositados nos autos, em favor da 

representante legal da menor, conforme postulado no ID. 30271962. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 26 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000540-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DA COSTA SEMPIO (REQUERENTE)

JULIANA FERNANDA DA COSTA SEMPIO (REQUERENTE)

PAULA PINHEIRO SEMPIO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO TADEU MONTEIRO SEMPIO (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1000540-27.2020.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

impossibilidade de implementação das usuais rotinas para o correio de 

expedientes de processo, haja vista as normativas trazidas nas Portarias 

Conjuntas n.º 247 e 249-TJMT, bem como o insucesso na busca de algum 

endereço de e-mail que se mostrasse efetivo para o fim do expediente, 

impulsiono os autos para intimar o(a,s) advogado(a,s)/Defensoria Pública 

que patrocina a parte AUTORA a fim de imprimir o documento de ID. 

30638200 diretamente dos autos para fazer o protocolo no destinatário, 

peticionando no feito informando a realização do procedimento. Cuiabá/MT, 

26 de março de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício 

Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014731-07.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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L. C. D. O. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MORAIS GOMES OAB - MT22449-O (ADVOGADO(A))

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

BERARDO GOMES OAB - MT3587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. P. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

30338370, impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015922-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. D. (EXEQUENTE)

C. B. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL ALENCAR CANTAO OAB - MT22743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1015922-65.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26349868 - "(...) Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA na forma descrita no corpo da presente 

decisão e, via de consequência, determino que a exequente apresente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, o memorial atualizado do valor do débito, 

considerando apenas o período de Fevereiro/2017. Na sequência, com o 

encarte do memorial de atualização, intime-se o executado para que 

efetue o pagamento da prestação alimentícia suso mencionada. De outro 

viés, diante da presente decisão, entendo que resta prejudicada a 

proposta de parcelamento aviada pelo executado no ID. 29628842. Por 

outro lado, no que atine a notícia de que a genitora da menor têm criado 

empecilhos para que o executado exerça o seu direito de convivência, 

ressalto que para atender o postulado, o executado deverá manejar a 

ação adequada. Ciência ao Ministério Público. Às providências." 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013139-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. V. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA OAB - MT0015889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4813-O (ADVOGADO(A))

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013139-03.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29391203 - "VISTOS, ETC. Considerando que o último memorial de cálculo 

apresentado pela parte exequente foi efetuado em Fevereiro/2019, 

consoante ID. 17911836, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente o memorial atualizado do débito exequendo, 

pormenorizando os meses devidos, oportunidade em que deverá abater 

eventuais pagamentos. Na sequência, volva-me conclusos para 

apreciação da pretensão de ID. 23086010. Às providências." Cuiabá/MT, 

26 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012300-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENNE VIEIRA ORMONDE OAB - MT26271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012300-75.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

23027815 - "VISTOS, ETC. Ante o teor do requerimento formulado pela 

parte exequente no item III da petição de ID. 22314673, manifeste-se o 

executado a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias. Por outro lado, 

manifeste-se a exequente, objetivamente, acerca da regularidade do 

pagamento dos alimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

seu silêncio ser interpretado como anuência. Decorrido o alusivo prazo, 

manifeste-se o parquet e, após, conclusos para deliberação. Às 

providências." Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021379-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA SILVA LEITE MORENO OAB - DF47852 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021379-10.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30279753 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 356, II c/c art. 

487, I, ambos do CPC, DECRETO, por sentença parcial de mérito, o 

DIVÓRCIO do casal CACILNEA LEITE DA SILVA MONTEIRO e JEAN CESAR 

MONTEIRO, autorizando o cônjuge mulher a voltar a usar o nome de 

solteira, qual seja, CACILNEA LEITE DA SILVA. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de averbação ao Serviço Notarial e Registral do 

Casamento, observando a modificação do nome do cônjuge mulher. Em 

decorrência, determino o prosseguimento da presente ação no que atine 

aos pedidos de Alimentos entre cônjuges e Partilha de Bens. Promovam-se 

as anotações necessárias. Em conformidade com o artigo 357 do Código 

de Processo Civil/2015, consigno que estando o processo em termos, 

declaro-o saneado. Por conseguinte, fixo os seguintes pontos 

controvertidos sobre os quais deverá recair as provas em torno da causa 

de pedir e pedidos da presente ação, qual seja: (1) o acervo patrimonial 

partilhável e (2) os requisitos da obrigação alimentar entre cônjuges se 

perfazem presentes. A distribuição do ônus da prova deve-se dar na 

forma prevista no artigo 373, I e II, do CPC/2015. Para dirimir a 

controvérsia, DEFIRO a produção de prova Documental, as já constantes 
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nos autos e novos documentos, desde que observada às restrições 

insertas no artigo 437 do Código de Processo Civil/2015, como também 

determino seja coligido aos autos os documentos dos bens que se 

pretendem partilhar, sob pena de ser indeferida a pretensão de divisão. No 

mais, considerando que as provas a serem produzidas a fim de 

demonstrar o direito invocado pelos litigantes, no entender desta 

magistrada, são eminentemente documentais, as quais, todavia, já 

deveriam instruir o processo, mas a sim de evitar eventual futura alegação 

de cerceamento de defesa, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, intimem-se as partes para especificarem se há 

interesse na produção de outras provas, no prazo de 10 dias, indicando 

com objetividade a finalidade das mesmas em relação aos pedidos que 

respectivamente sustentam na lide. Após, imediatamente conclusos. Às 

providências." Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018841-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIE KURAMOTI (REQUERENTE)

ARIADNE KURAMOTI LATKANI (REQUERENTE)

MATIKO NISHIMURA KURAMOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANGO KURAMOTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018841-56.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29861502. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017291-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA SCHECOLA (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO SCHECOLA (REQUERENTE)

MARIA CRISTINA SCHECOLA (REQUERENTE)

MARIA ERCILIA SCHECOLA PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SCHECOLA (INVENTARIADO)

LARORNDA MIRANDOLA SCHECOLA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1017291-94.2017 VISTOS, ETC. Intime-se a inventariante 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumprir integralmente a decisão de 

ID. 19804329, sob pena de remoção do cargo. Caso a inventariante, 

intimada por meio da Defensora Pública que a assiste, não cumpra a 

decisão supra, determino, desde já, a sua intimação pessoal, para que 

implemente o decisório nos mesmos termos suso mencionados. Às 

providências. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024760-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

VIVIANNY BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERO LIMA BARBOSA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1024760-94.2017 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que a instituição financeira Caixa Econômica Federal não 

respondeu corretamente o ofício nº 1110/2019, ID. 22715018, eis que a 

requisição referia-se a informações sobre valores deixados pelo extinto a 

título de FGTS e a resposta retornou notícia relativa ao PIS e/ou PASEP. 

Desta feita, reitere-se o expediente, ressaltando que a aludida instituição 

deverá atentar-se à requisição. Lado outro, não obstante o pedido de ID. 

22732638, vislumbro que o prazo solicitado há muito se esvaiu, sem que a 

inventariante trouxesse ao feito a GIA-ITCD, acompanhada do 

comprovante de pagamento/isenção. Nesse viés, constato que a 

inventariante também deixou de colacionar aos autos o plano de partilha 

amigável, bem assim as certidões negativas de dívidas atualizadas 

expedidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e Prefeitura de Cuiabá/MT, 

todas em nome do falecido. Desta feita, concedo o prazo de 60 (sessenta) 

dias para que a inventariante cumpra o acima exposto, sob pena de ser 

removida do cargo. No alusivo interregno, a inventariante deverá juntar ao 

feito as matrículas atualizadas dos bens inventariados e, acaso 

confirmada a ausência de registro de propriedade em nome do 

inventariado, poderão ser partilhados os eventuais direitos de posse. Com 

o cumprimento da determinação supra, ao Ministério Público e, conclusos. 

Às providências. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0031730-35.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. S. S. (EXEQUENTE)

D. A. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SOUZA BARBOSA OAB - MT21343-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT4678-O (ADVOGADO(A))

OSWALDO SANTOS OAB - MT21239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEREIRA BATISTA OAB - MT24433-O (ADVOGADO(A))

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0031730-35.2014.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30291734 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista o aporte de um novo cálculo da 

dívida alimentar, intime-se o executado para pagar o débito atualizado 

informado na petição de ID. 23849736, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de ser decretada a sua prisão. Com o decurso do alusivo prazo, 

manifeste-se o Ministério Público e, na sequência, conclusos para 

deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1011209-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANILCE MALDONADO DA SILVA ANELLI (REQUERENTE)

RITA APARECIDA MALDONADO DA SILVA (REQUERENTE)

ONIWALDO MALDONADO DA SILVA (REQUERENTE)

JEFFERSON MALDONADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONILSON MARCEL SILVA ANELLI OAB - MT15492-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011209-42.2020.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

impossibilidade de implementação das usuais rotinas para o correio de 

expedientes de processo, haja vista as normativas trazidas nas Portarias 

Conjuntas n.º 247 e 249-TJMT, bem como o insucesso na busca de algum 

endereço de e-mail que se mostrasse efetivo para o fim do expediente, 

impulsiono os autos para intimar o(a,s) advogado(a,s)/Defensoria Pública 

que patrocina a parte AUTORA a fim de imprimir o documento de ID. 
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30622933 diretamente dos autos para fazer o protocolo no destinatário, 

peticionando no feito informando a realização do procedimento. Cuiabá/MT, 

26 de março de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício 

Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011267-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA VIEIRA OAB - MT18976-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. G. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011267-50.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30562493 - "VISTOS, ETC. Indefiro o pedido formulado na petição de ID. 

30236548, eis que os comprovantes de pagamento imbricados aos autos, 

não correspondem ao valor indicado no último cálculo apresentado pelos 

exequentes no ID. 24371933, razão pela qual, mantenho inalterada a 

ordem de prisão. Em decorrência, intime-se o executado para que efetue o 

pagamento do valor atualizado do débito exequendo. Após, manifestem-se 

os exequentes acerca da regularidade do pagamento dos alimentos, 

oportunidade em que deverão apresentar o memorial atualizado do débito 

exequendo, com os abatimentos necessários. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências." Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030844-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA OAB - MT22303/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANE DESTRI OAB - MT20028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. L. R. (REU)

A. A. L. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSILENE BENEDITA LEMES DE SANTANA OAB - 705.553.621-91 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030844-77.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30414223 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, em conformidade com o 

artigo 357 do Código de Processo Civil/2015, e, não havendo questões 

preliminares ou prejudiciais de mérito a serem dirimidas, declaro o feito 

saneado. Por conseguinte, fixo o seguinte ponto controvertido sobre o 

qual deverá recair as provas em torno da causa de pedir e pedido da 

presente ação, qual seja, eventual modificação das possibilidades do 

requerido e da necessidade do requerente. A distribuição do ônus da 

prova deve-se dar na forma prevista no artigo 373, I e II, do CPC/2015. 

Consigno, ainda, que apesar da demanda revisional possuir procedimento 

especial previsto em lei, por ocasião da audiência una, em que fora 

determinada a citação por edital e, posteriormente, concedido prazo para a 

apresentação de resposta à contestação, a demanda se converteu, 

automaticamente, para o procedimento comum, além de ser certo que o 

destinatário da prova é o juiz, entendendo esta magistrada indispensável a 

realização do estudo, tal como vindicado pelo Ministério Público em sua 

manifestação aportada ao feito. Consigno, ainda, que a revelia da parte 

requerida autoriza o julgamento antecipado da lide (art. 355, II, do CPC), no 

entanto, nos termos do artigo 348 do CPC, intime-se a parte autora para 

informar se possui interesse na produção de outras provas, e, após, 

volvam-me conclusos. Às providências." Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032038-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. M. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT16068-O (ADVOGADO(A))

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT18970-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. N. R. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. A. D. B. C. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANTONIO RODRIGUEZ OAB - MT8795-E (ADVOGADO(A))

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

ANA GABRIELE DE MELO CAVALCANTE OAB - PE31551 

(ADVOGADO(A))

JOANA FLAVIA DE MELO CAVALCANTE OAB - PE29941 

(ADVOGADO(A))

FABIO SALES VIEIRA OAB - MT11663-O (ADVOGADO(A))

NAYANA KAREN DA SILVA SEBA OAB - MT15509-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0032038-03.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30709131 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que foi 

comprovada a existência de dois irmãos do falecido Thomaz, razão pela 

qual determino a habilitação de José Antonio de Barros Cavalcanti Júnior 

no polo passivo da demanda, eis que compareceu voluntariamente aos 

autos, ID. 23924828. Por conseguinte, proceda-se com a sua intimação, 

para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, ocasião em que 

deverá se manifestar expressamente acerca do interesse na produção de 

outras provas, além das já produzidas nos autos. Coligido ao feito a 

alusiva peça, intime-se o autor para, querendo, impugnar e, após, 

conclusos. Às providências." Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015920-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. R. (EXEQUENTE)

V. B. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALENCAR CANTAO OAB - MT22743-O (ADVOGADO(A))

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1015920-95.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30713099 - "(...) Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV e 

VI do Novo Código de Processo Civil. Sem custas, despesas e honorários. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações e baixas de estilo. De outro viés, verifico que o executado 

notícia no ID. 29629209, que a genitora da menor vem criando empecilhos 

que o impossibilitam de manter o convívio com a sua filha, todavia, o 

mesmo deverá manejar ação cabível para tanto. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se." Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 0039866-89.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. A. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

I. P. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. A. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

O. A. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. D. A. V. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

F. J. A. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

K. L. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

F. P. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

P. G. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. C. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. L. D. A. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. B. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. A. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANTERO DE ALMEIDA OAB - MT368-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. E. E. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0039866-89.2012.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30372223 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que não aportou ao feito 

o instrumento procuratório outorgado pelo interessado José Carlos ao seu 

advogado, de maneira que, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que 

seja regularizada a situação. Lado outro, analisando o feito, vislumbro que, 

em 07.05.2014, fora prolatada sentença homologatória, ID. 23586905, 

atribuindo a cada um dos interessados Ana, Orivaldo, Erzila, Antonio, Luiz 

Teodoro (representado por Ulrike, Iracema, Pedro, Florinda e Konstantin), 

Francisca Júlia, Manoel Bosco, Maria Lourdes, José Carlos e Elieth, 10% 

(dez pontos percentuais) dos valores deixados pelo inventariado, 

consoante plano de partilha amigável colacionado no ID. 23586902. Nos 

IDs. 23587130 e 23587131, os interessados José Carlos e Manoel Bosco 

pleitearam a expedição de alvarás para levantamento dos seus quinhões, 

depositados junto à instituição financeira cuja qual o inventariado possuía 

relacionamento. Noutro norte, o interessado Orivaldo falecera em 

24.12.2015, sendo que os seus filhos, Débora Luzia, Guilherme e 

Leonardo, pleitearam, no ID. 23587131, a expedição de alvarás para 

levantamento do quinhão atribuído ao genitor. Consoante já verberado na 

decisão de ID. 23587111, embora não tratar-se do procedimento 

apropriado, não verifico prejuízo, na medida em que os interessados 

demonstraram tratar-se de filhos do Sr. Orivaldo. Desta feita, visando a 

efetiva e célere entrega jurisdicional e a razoável duração do processo, 

notadamente diante do advento do Código de Processo Civil de 2015 o 

qual visa, justamente, democratizar e difundir o acesso do jurisdicionado 

ao Poder Judiciário, defiro a expedição dos competentes alvarás, a fim de 

que os interessados Manoel Bosco e José Carlos possam levantar o 

montante equivalente a 10% (dez pontos percentuais), cada um, da 

quantia depositada junto à instituição financeira cuja qual o inventariado 

deixou valores, relativamente à partilha dos bens do falecido Edgar 

Esperidião de Almeida. Ainda, defiro a expedição dos competentes alvarás 

para que os interessados Débora Luzia, Guilherme e Leonardo possam 

levantar o montante equivalente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três 

pontos percentuais), cada um, da quantia a qual o Sr. Orivaldo Aquino de 

Almeida teria direito em razão da partilha dos bens do falecido Edgar 

Esperidião de Almeida. Contudo, a expedição do alvará relativo ao Sr. José 

Carlos ficará condicionada à juntada do instrumento procuratório 

outorgado ao patrono que o assiste. Após a expedição dos alusivos 

alvarás, promovam-se as anotações e baixas necessárias e retornem-se 

os autos ao arquivo. Às providências.". Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027949-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO DOMINGOS DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

carlos augusto gorget (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1027949-80.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Defiro o pedido 

formulado na petição de ID. 24132961, razão pela qual, oficie-se ao 

Cartório de Registro de Imóveis, requisitando informações acerca da 

existência de eventuais bens imóveis em nome do executado. Na 

sequência, manifeste-se a parte exequente em prosseguimento. Às 

providências. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038667-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA CARVALHO (REQUERENTE)

CIBELE DE ARRUDA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL CARVALHO (INVENTARIADO)

MARIA ELIZEU DE ARRUDA CARVALHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1038667-68.2019 VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, 

vislumbro que a inventariante deixou de apresentar as primeiras 

declarações nos termos do art. 620 do CPC, na medida em que, dentre 

outras informações atualizadas, não atribuiu valor ao bem matriculado sob 

o nº 22.494, bem assim não retificou o valor da causa, razão pela qual, 

concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que seja regularizada a 

situação. Esclareço, uma vez mais, que o pedido de concessão dos 

benefícios da gratuidade judiciária será apreciado após a apresentação 

das primeiras declarações e, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, a capacidade financeira do espólio e não do requerente, do 

inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio. Lado outro, 

considerando a dificuldade narrada pela inventariante, para obtenção da 

certidão de inexistência de testamento, expedida pelo CENSEC – Centro 

Notarial de Serviços compartilhados, defiro o pleito de ID. 28746784 e, 

concedo o mesmo prazo supramencionado, para que aporte ao feito a 

necessária certidão negativa de testamento expedida pela Associação 

dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso – ANOREG/MT, 

em nome do de cujus Abel. Com o aporte das primeiras declarações, 

cite-se a interessada Maribel, no endereço declinado na petição de ID. 

23643416, e a Fazenda Pública, para, querendo, manifestarem-se sobre 

as primeiras declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 

art. 626 e ss do Código Processo Civil. Publique-se edital, nos termos do 

art. 626, §1º do CPC. No que tange ao pleito de antecipação de tutela, 

importante mencionar que o artigo 300, caput, da lei processual, exige 

para o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, averiguando-se, ainda, o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, não vislumbro 

a presença de nenhum dos requisitos para o seu deferimento, haja vista 

que as provas que acompanham r. peça de ingresso por si só, não são 

suficientes a evidenciar a probabilidade do direito invocado pela 

requerente, uma vez que a princípio, inexiste nos autos comprovação de 

que a interessada esteja usufruindo exclusivamente do imóvel 

inventariado, assim, não há suporte probatório necessário a subsidiar o 

pedido liminar. De outro norte, também não restou demonstrado o valor 

venal do imóvel, tampouco foram apresentadas as características do bem, 

a fim de ser fixado montante de aluguel, o que demandaria maior dilação 

probatória. Igualmente, não obteve êxito na comprovação, de que, se 

necessário, será possível a reversibilidade do provimento jurisdicional 

antecipado, permitindo, a qualquer momento, a sua revogação a fim de 
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restabelecer o status quo ante, porquanto muitos serão os efeitos 

gerados com a pretendida tutela, de forma que a maneira mais prudente 

seria aguardar o regular andamento processual. Em decorrência, 

INDEFIRO o pedido de liminar pretendido. Às providências. Cuiabá/MT, 26 

de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026728-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA DE ARRUDA SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1026728-28.2018 VISTOS, ETC. Preliminarmente, verifico que 

foi realizada a juntada de petição em duplicidade, em desconformidade 

com o §4º do art. 26 e art. 32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de 

abril de 2018 - PJE, ad litteram: Art. 26 § 4º Caso o peticionante opte pela 

inclusão da petição em arquivo eletrônico, o editor de texto interno do 

sistema deverá ser utilizado para fazer constar a informação de que há 

petição anexada. Desta feita, é necessário salientar que os interessados 

deverão atender às determinações contidas na Resolução supracitada, 

colaborando para a rápida solução do litígio, obrigação instituída pela Lei 

Processual de 2015, razão pela qual, determino a intimação da patrona 

subscritora da petição retro para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifeste-se quanto à pertinência da juntada de petições em duplicidade, 

sendo que o seu silêncio será interpretado como aquiescência para a 

retirada da visibilidade das peças encartadas mais de uma vez. 

Prosseguindo, constato que o inventariante deixou de atribuir valor aos 

bens inventariados, em desconformidade com o art. 620 do CPC. No que 

atine ao imóvel localizado à Rua 20, quadra 32, apto 301, bloco B, 

Condomínio Village das Flores, Bairro Morada do Ouro II, Cuiabá/MT, 

vislumbro que a posse/propriedade permanece sendo discutida nos autos 

nº 13982-39.2004.811.0041 (cód. 169893), em trâmite perante a 3ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Capital. Ademais, ressai do 

documento colacionado no ID. 16758530 – Pág. 2 que, à princípio, as 

partes litigantes ajustaram a expedição de escritura em nome de Luiz 

Gustavo, de forma que o imóvel não pertenceria ao espólio. Consoante 

dispõe o art. 669, III do CPC, são sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos, 

bem assim os de liquidação difícil ou morosa e, neste caso estão insertos 

os eventuais direitos discutidos na ação judicial suso mencionada, razão 

pela qual relego à sobrepartilha. Relativamente ao bem matriculado sob o 

nº 90.696, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que o 

inventariante comprove o levantamento da alienação fiduciária que recai 

sobre o aludido bem, coligindo ao feito a matricula atualizada do imóvel, 

sob pena de serem partilhados somente os eventuais direitos sobre a 

posse. Nesse viés, com relação ao bem registrado sob o nº 94.936, no 

prazo supra, deverá o inventariante juntar a matrícula atualizada do bem e, 

acaso confirmada a ausência de registro de propriedade em nome da 

inventariada, poderão ser partilhados os eventuais direitos de posse. No 

tocante a afirmação de que a inventariada doou em vida o veículo 

inventariado, não aportou ao feito documento que pudesse comprovar tal 

situação, de maneira que o herdeiro, após herdar o automotor, poderá 

dispor de tal bem. Tendo em vista a tentativa infrutífera de busca pelo 

Sistema BacenJud (ID. 16708277), e a informação de que a extinta deixou 

valores em instituição financeira (ID. 21851038), oficie-se ao Banco do 

Brasil, consignando, no alusivo ofício que, sendo constatada a existência 

de saldos positivos depositados em favor da inventariada, a quaisquer 

títulos (poupança, conta corrente, título de capitalização, restituição de 

imposto de renda, etc.), deverão ser efetuados os depósitos na Conta 

Única do Poder Judiciário, no prazo de 15 (quinze) dias, e o Sr. Gestor 

proceder com a vinculação dos valores. Por fim, intime-se o inventariante 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentar as primeiras 

declarações, observando o acima exposto. Às providências. Cuiabá/MT, 

26 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018365-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA MANOEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR NICOLAU DA SILVA MANOEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GILBERTO VICENTE MANOEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 0018365-40.2016.8.11.0041 VISTOS, ETC. Em relação a 

missiva expedida para fins de citação de Devair, implemente-se, in totum, a 

decisão de ID.23872105. De qualquer forma, a fim de agilizar o andamento 

da presente, eis que inserida na Meta 02/2020 do CNJ, além de estar 

tramitando desde o ano de 2016 sem que, ao menos, houvesse a citação 

dos requeridos, em consulta aos Sistemas Conveniados foi obtido o atual 

endereço da requerida em questão, razão pela qual, independente do 

cumprimento da determinação supra, expeça-se Carta Precatória para a 

Comarca de Sorriso/MT, a ser cumprida na Rua 20 de Março, Quadra 06, 

Lote 13, bairro Residencial Mario Raiter, CEP 78890-000, para fins de 

citação da demandada para, querendo, apresentar resposta, ocasião em 

que poderá se manifestar pela existência de interesse em conciliar. Em 

decorrência, deixo, por ora, de agendar audiência conciliatória. Por fim, 

tangente ao requerido Gilberto, defiro a sua citação por edital, com o prazo 

de 30 (trinta) dias. Decorrendo o prazo assinalado e não comparecendo 

nos autos, nomeio como curador especial ao demandado citado por edital, 

nos termos do artigo 72, II, do Código de Processo Civil, a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa da i. Defensora Pública 

atuante nesta serventia, que deverá ter vistas dos autos para ciência da 

nomeação, bem assim para apresentar resposta na forma e prazo legais. 

Aportando ao feito as respectivas peças de resposta, intime-se o autor 

para, querendo, apresentar impugnação e, após, conclusos. Às 

providências. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034249-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANNY RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA SILVA MORAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO OAB - MT9822-O (ADVOGADO(A))

GUERIQUE BARALDI OAB - MT25758-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1034249-58.2017 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro ser necessária a dilação probatória, de maneira que, em 

conformidade com o artigo 357 do Código de Processo Civil de 2015, 

declaro o feito saneado e determino a realização de estudo psicossocial a 

fim de auxiliar este juízo a fixar a melhor forma de regulamentação do 

direito de convivência paterno filial e na averiguação do binômio 

necessidade-possibilidade no que atine a pretensão de alimentos. Em 

decorrência, encaminhem-se os autos para o Setor Psicossocial para fins 

de que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicóloga e a assistente 

social, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda com a realização do estudo 

psicossocial na residência das partes, a fim de auxiliar esta magistrada no 

pedido de regulamentação do direito de visitas e alimentos. A equipe 

deverá averiguar: (1) se estão sendo providas todas as necessidades 

das crianças, tanto material como emocional; (2) as despesas corriqueiras 

das menores; (3) a melhor forma de regulamentação do período de 
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convivência; (4) a renda dos genitores, além de demais circunstâncias 

que as especialistas entenderem pertinentes. Por fim, aportado o estudo 

psicossocial, manifestem-se as partes e, na sequência, o Ministério 

Público. Após, imediatamente conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 26 

de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1020703-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA YURIKO TATEHIRA ESMARCCI (REQUERENTE)

JOSE RUBENS VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEONIR ANTONIO JORGE OAB - MT23002-O (ADVOGADO(A))

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1020703-62.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Acostado ao 

feito, nesta oportunidade, a resposta do BacenJud. Prosseguindo com a 

análise dos autos, ressai da petição de ID. 21169937 que o Sr. José 

Rubens Vieira notícia a existência de Ação Monitória, em desfavor do de 

cujus, em trâmite no juízo da 6º Vara Cível, sob o nº. 

1001892-54.2019.8.11.0041, no montante de R$ 11.607,96, e, em 

decorrência, pretende a habilitação do crédito nestes autos. Todavia, 

entendo que o alusivo pedido não merece acolhimento, porquanto, além de 

inexistir previsão legal que autorize o pedido de habilitação de crédito em 

alvará judicial, não há prova literal da dívida deixada pelo falecido e, ainda, 

os herdeiros manifestaram contrários à habilitação, consoante petição de 

ID. 22934336. Ressalta-se que, ainda se houvesse a tramitação de 

inventário, o pedido de habilitação de credor, dependeria de a dívida ser 

líquida e certa, além da concordância dos herdeiros, conforme dispõem os 

artigos 642, §1º e 644, ambos do NCPC, o que não é o caso dos autos, 

razão pela qual, indefiro a pretensão. De outro viés, evola-se da certidão 

de óbito (ID. 20105876) que o extinto deixou 10 (dez) filhos, todavia, 

apenas a interessada está habilitada nos autos, e, os herdeiros, Marcos 

Aurélio Tatehira e Rodolfo Tibaldi Tatehira, renunciaram os seus 

respectivos quinhões em favor da autora, consoante ID. 21054340, de 

maneira que se ora a interessada concorre com os demais herdeiros, e, 

não sendo estes incluídos no polo ativo da demanda ou acaso não 

apresentem renúncia aos valores, será liberado em favor da interessada 

apenas a quota parte que eventualmente faça jus além das renúncias 

imbricadas ao feito, e não a integralidade do saldo existente, razão pela 

qual, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que seja regularizada a 

situação acima apontada. No mais, tendo em vista a resposta dos ofícios 

expedidos nos autos, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Às providências 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1055931-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MOURA DE FRANCA (REQUERENTE)

MARIA NILVA BEVILAQUA DE FRANCA (INVENTARIANTE)

CLODOALDO BEVILAQUA DE FRANCA (REQUERENTE)

NIVANDA FRANCA ARAUJO (REQUERENTE)

TEREZINHA DE JESUS BEVILAQUA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARTINS DE FRANCA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1055931-98.2019 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que a inventariante deixou de carrear os documentos 

atualizados dos bens registrados sob os nº 12.362, 12.363, sendo que, 

pela análise dos documentos de ID. 28607581 - Pág. 2, 28607582 - Pág. 2, 

os aludidos imóveis possuem anotações de penhora. Outrossim, constato 

que não fora retificado o valor da causa e juntada aos autos a certidão 

negativa de dívidas expedida pela Prefeitura de Várzea Grande/MT. Desta 

feita, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a inventariante 

regularize as situações suso apontadas, assim como proceda com a 

juntada do ITCD, acompanhado da GIA-ITCD e o correspondente 

comprovante de pagamento/isenção do imposto e a minuta do plano de 

partilha. Nesse viés, tendo em vista a determinação supra, deixo de 

apreciar o pleito da Fazenda Pública nesse quesito. Lado outro, defiro os 

pedidos de realização de buscas de valores e bens pelos Sistemas 

BacenJud e RenaJud, pleiteado pela Fazenda Pública no ID. 29110716, e, 

por conseguinte, proceda-se com as correlatas pesquisas. No que atine 

ao pedido de ID. 29313864, constato que não fora trazido aos autos 

documento que demonstra a negativa da Junta Comercial ou órgão 

correlato em realizar as imprescindíveis alterações contratuais, 

relativamente à sucessão do inventariado, haja vista que restou 

esclarecido que cabe à inventariante proceder com o necessário a fim de 

deslindar a situação, de forma que permanece tal observação. Desta feita, 

nos exatos termos da decisão exarada no ID. 27056644, visando evitar 

maiores transtornos aos funcionários da empresa deixada pelo falecido, 

mormente quanto aos seus respectivos salários, excepcional e 

temporariamente, defiro a expedição de alvará judicial a fim de autorizar 

provisoriamente a inventariante a proceder com a devida e necessária 

alteração contratual, prevista na cláusula décima quarta do documento 

colacionado no ID. 26555969, assim como para, durante o período de 60 

(sessenta) dias, realizar pagamento dos funcionários e fornecedores da 

empresa Motel Horizonte LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.787.652/0001-06, e 

realizar os atos inerentes à empresa suso mencionada. Sem prejuízo, a 

inventariante deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar nestes autos 

que os sucessores/herdeiros do Sr. Raimundo, sócio do inventariado 

realizaram a abertura de inventário. Por fim, certifique-se quanto ao 

decurso do prazo para manifestação do herdeiro Douglas. Às 

providências. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019539-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR DE JESUS MODESTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 0019539-21.2015.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que o executado não comprovou que a empresa indicada nos autos 

pertence a executada, indefiro a pretensão de ID. 23583046, p.5. Por 

conseguinte, defiro parcialmente os pedidos formulados na petição de ID. 

23583049, razão pela qual, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis, 

requisitando informações acerca da existência de eventuais bens imóveis 

em nome da executada. Acaso infrutífera a diligência supramencionada, 

considerando que a quantia encontrada na pesquisa realizada no 

Bacenjud não foi suficiente para quitação do débito exequendo, autorizo a 

expedição do competente mandado de penhora e avaliação de tantos 

bens quanto bastem para o pagamento da dívida. Consigne, no alusivo 

expediente que são impenhoráveis os bens que guarnecem a residência 

da executada considerados indispensáveis à sua moradia e não tenham 

caráter luxuoso. No mais, manifeste-se o exequente em prosseguimento, 

sob pena de extinção. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO
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Processo Número: 1031533-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAIR ASSUNCAO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CERIACA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1031533-87.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Interdição 

(com Pedido de Curatela Provisória) ajuizada por Elizair Assunção e Silva 

em face de Ana Ceriaca de Assunção, ambas qualificadas nos autos. 

Ressai da peça de ingresso, em apertada síntese, que a requerente é filha 

da interditanda e que esta é portadora de Doença de Alzheimer (CID 10 

G30), razão pela qual requer a sua interdição, vindicando seja nomeada 

como curadora da demandada. Recebida a inicial, foi concedido os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deferida a liminar, nomeando a 

requerente como curadora provisória da requerida, nomeada curadora 

especial a requerida, designada audiência de entrevista, determinada a 

citação da demandada, bem como a realização de prova técnica, ID. 

21968909. Na data aprazada para a audiência, foi realizada a entrevista 

da curatelanda, ID. 22596084. Na sequência, foi determinado que os autos 

aguardassem a apresentação de impugnação e, acaso decorrido in albis, 

que fosse intimada a curadora especial nomeada, com o fito de patrocinar 

a sua defesa. No ID. 24171550, foi certificado o decurso do prazo para a 

requerida apresentar impugnação, sendo encaminhado o processo para a 

curadora nomeada. Impugnação, por negativa geral, pela curadora 

especial nomeada, ID. 24511027. O laudo técnico psiquiátrico foi 

encartado ao feito no ID. 24610602. Concitado a se manifestar, o Ministério 

Púbico vindicou pela procedência da demanda, ID. 25789396. Vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Interdição 

(com Pedido de Curatela Provisória) ajuizada por Elizair Assunção e Silva 

em face de Ana Ceriaca de Assunção, ambas qualificadas nos autos. 

Verifico que o processo se encontra apto para julgamento, nos termos do 

artigo 754 do CPC/2015, razão pela qual passo à análise do mérito. 

Analisando os autos, constato que a requerente, filha da demandada, 

objetiva a curatela desta, com sua nomeação como curadora, ao 

argumento de que a curatelanda está impossibilitada de reger sua pessoa 

e bens. Pois bem. Inicialmente, necessário salientar que a curatela tem por 

finalidade precípua preservar os interesses do curatelado, notadamente 

no que diz respeito à sua pessoa e aos seus bens. No caso em tela, 

verifica-se que a demandada não apresenta condições de reger sua vida, 

uma vez que o relatório médico acostado a peça de ingresso afirma que a 

interditanda apresenta dependência completa para atividades básicas e 

instrumentais de vida diária, devido a incapacidade cognitiva, instabilidade 

postural e amaurose bilateral. Corroborando, evola-se do laudo técnico 

realizado pela médica psiquiatra que a demandada é portadora de Doença 

de Alzheimer, apresentando grau de comprometimento de grave devido ao 

seu quadro clínico, necessitando de auxílio e supervisão de terceiros para 

realizar suas atividades básicas de cuidados, ID. 24610602. Diga-se, 

ainda, que a requerente possui legitimidade ativa para requerer a curatela 

da demandada, nos termos do artigo 747, II, do CPC/2015, de maneira que 

vislumbro que atenderá aos interesses da curatelanda, tal como já vem 

fazendo. Assim, o conjunto probatório aportado aos autos autoriza a 

conclusão acerca da incapacidade relativa da curatelanda, o qual não 

possui condições de gerir os seus interesses da vida civil, por si só, 

necessitando de auxílio. Dessa forma, a procedência do pedido é medida 

de rigor que ora se impõe. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO E/OU CURATELA. INCAPACIDADE 

PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL DE NATUREZA 

PATRIMONIAL E NEGOCIAL. COMPROVAÇÃO. ART. 1.767, I, DO CÓDIGO 

CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA LEI FEDERAL 13.146/15. PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Restando 

comprovado pelas provas produzidas que o interditando não possui 

capacidade para os atos da vida civil de natureza negocial e patrimonial, a 

procedência do pedido inicial de interdição/curatela se impõe, devendo, 

entretanto, se limitar a tais atos, nos termos do disposto no art. 1.767, I, do 

Código Civil c/c arts. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15. Rejeitada a 

preliminar e provido em parte o recurso. (TJMG; APCV 

1.0701.16.007891-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 05/07/2018; DJEMG 

17/07/2018) A respeito, necessário salientar que com a entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015), a Ação de 

Interdição passou a ter como finalidade a colocação da pessoa deficiente, 

quando necessário, sob Curatela (art. 85 da lei em estudo) e a definição 

dos seus termos (art. 755, II, do CPC/2015). Conforme dispõe o art. 85, 

§2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela é medida 

extraordinária e visa preservar os interesses do curatelando, em especial 

os relativamente incapazes, os quais, segundo a atual redação legal, são 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil. A Lei de Inclusão 

mencionada não mais restringe os direitos de forma ampla e genérica, vez 

que o reconhecimento da deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, 

dentre outros (artigo 6º). À vista disso, conclui-se que a requerida deve 

ser submetida à curatela, a fim de que, nos termos do art. 85 da Lei 

13.146/2015, seja assistida em relação aos atos de natureza civil, negocial 

e patrimonial, porquanto apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e a impede de gerenciar seus interesses, necessitando de 

auxílio para administrar sua renda, bens e realizar tratamento de saúde. 

Deste modo, verifico que o pedido contido na exordial merece acolhimento, 

uma vez que ficou demonstrado que a curatelanda apresenta quadro de 

saúde que limita o seu discernimento e a impede de gerenciar seus 

interesses da vida civil por si só, motivo pelo qual a sua curatela é medida 

imperiosa neste momento. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA Ana Ceriaca de Assunção, qualificada nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, por 

conseguinte, confirmo a liminar concedida nos autos. Por conseguinte, 

mantenho a nomeação de Elizair Assunção e Silva, filha da curatelada, 

como seu CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, 

do Código Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir 

a curatelada (requerida) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem como de promover 

tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 

1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se na rede mundial de computadores, no site do 

Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias, constando o nome da parte curatelada e da curadora, bem 

assim as demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. 

Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser 

assinado pela Curadora, ocasião em que deverá apresentar em juízo cópia 

da certidão de nascimento da curatelada, conditio sine qua non para a 

expedição do termo de curatela. Após, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento da 

curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, 

ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pela demandada, 

todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita que ora concedo, eis que se extrai dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031987-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ISABEL VITORIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "(...) Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar 

contestação. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a 

insuficiência de recursos da Parte Requerente para o pagamento das 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Cumpra-se.(...)". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031461-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MARIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "(...) Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar 

contestação. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a 

insuficiência de recursos da Parte Requerente para o pagamento das 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Cumpra-se.(...)". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1040775-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS FRANCISCO (IMPETRANTE)

ERICK MATSUOKA FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES FRANCISCO OAB - MT0011996A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DIRETOR DO DETRAN-MT - Thiago França (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MURILO MOURA MESQUITA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1040775-07.2018.8.11.0041. 

IMPETRANTES: ERICK MATSUOKA FERNANDES e MESSIAS FRANCISCO 

IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO–DETRAN-MT Vistos etc. Trata-se de 

mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por ERICK 

MATSUOKA FERNANDES e MESSIAS FRANCISCO, contra suposto ato 

ilegal perpetrado pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO–DETRAN-MT. O impetrante 

Erick aduziu ter sido negada a sua solicitação de entrega de carteira 

nacional de habilitação (CNH) definitiva, o que foi feito sob o argumento de 

que teria sido multado, no dia 12.5.2018. Asseverou que a multa teria sido 

registrada na sua habilitação devido ao fato do veículo HILUX, placa 

OOB-0529, encontrar-se registrado no seu nome. Discorreu que o 

condutor do veículo era o impetrante Messias, mas que não foi possível 

indicá-lo, por não ter sido obedecida a regra de dupla notificação. Postulou 

liminar para que fosse determinado que “a Autoridade impetrada transfira 

os pontos da CNH do primeiro impetrante para o real infrator Sr. Messias 

Francisco CNH Nº 00016963205”. No mérito, requereu que “seja julgado 

integralmente procedente o presente mandamus para determinar a 

transferência em definitivo das multas para a CNH do real infrator”. Com a 

inicial vieram documentos. A liminar pleiteada foi deferida na decisão de 

movimentação Id. 17445170. O Detran/MT apresentou informações na 

movimentação de Id. 17234793 e 17958987, aduzindo: i) a inviabilidade da 

via eleita, pois a declaração de nulidade das autuações demanda dilação 

probatória; e ii) a ilegitimidade passiva da autoridade coatora para 

reconhecer a insubsistência, nulidade ou prescrição das multas aplicadas 

pela Prefeitura de Cuiabá/MT. No mérito, requereu a denegação da ordem 

mandamental. O Ministério Público declinou da sua atribuição no presente 

processo (Id. 17128339 e 18376120). É o relatório. DECIDO. Assim dispõe 

o art. 1º da Lei nº 12.016/2009: “conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” O conceito de direito líquido e certo na lição de Hely 

Lopes Meirelles é: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na 

sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e 

certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos 

para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última 

análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender 

de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de 

segurança. Feita esta ligeira digressão, passo à análise das preliminares. 

Em suas informações, a autoridade coatora arguiu preliminar de 

inviabilidade da via eleita, cujos fundamentos se resumem na inexistência 

de prova pré-constituída. Com efeito, o mandado de segurança não admite 

dilação probatória, o que é indispensável para a aferição da legalidade ou 

ilegalidade das autuações trânsito, mas, no caso em exame, não há pedido 

para declaração de nulidade da multa, tratando-se, apenas, de pedido no 

sentido de que sejam transferidos os pontos da CNH do impetrante Erick 

para o impetrante Messias. Deste modo, mostra-se escorreita a via da 

ação mandamental, de forma que REJEITO a preliminar de inviabilidade da 

via eleita. A autoridade coatora arguiu, ainda, ser parte ilegítima na 

presente ação, pois não teria legitimidade para reconhecer a 

insubsistência, nulidade ou prescrição das multas aplicadas pela 

Prefeitura de Cuiabá/MT. Esta arguição não merece prosperar, haja vista 

que a multa questionada, que obstou o acesso à carteira nacional de 

habi l i tação def in i t iva  do impet rante  Er ick ,  qua l  se ja , 

P.CUIABÁ-290670-BBB0003527-5720/00, foi aplicada pela Prefeitura de 

Cuiabá/MT, tendo o impetrado, portanto, legitimidade passiva para a ação 

mandamental. É sabido que falece competência à Justiça Estadual de Mato 

Grosso para apreciar multas aplicadas por autoridades de outro Estado da 

federação e por autoridades federais, o que não se coaduna com o caso 

em questão, na medida em que a multa descrita na exordial foi aplicada 

pela Prefeitura de Cuiabá/MT. Desta forma, REJEITO a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Passo a análise do mérito. Os artigos 281 e 282 do 

Código de Trânsito Brasileiro disciplinam o procedimento administrativo 

necessário para que se legitime a aplicação das autuações. Desse modo, 

caso não haja o escorreito procedimento administrativo de aplicação de 

multas, deve ser reconhecida a insubsistência da multa. Dito isto, o 

impetrante alega violação ao dever da dupla notificação estabelecido nos 

artigos 281 e 282, ambos, do Código de Trânsito Brasileiro. De fato, não 

restou comprovada nos autos a regular dupla notificação do impetrante, já 

que a autoridade coatora se resumiu em juntar ao processo o extrato do 

veículo (DetranNet) que não demonstra a efetiva notificação da parte 

autora, pois desprovido do avisos de recebimentos que demonstrariam a 
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sua cientificação. Sobre a falta da efetiva notificação do infrator, pela 

ausência de juntada do aviso de recebimento pela autoridade impetrada, 

assim manifestou-se o Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento 

da Remessa Necessária n. 00173031920158110002460852017 MT. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO 

LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – 

ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação 

do licenciamento e a transferência do veículo ao pagamento de multas 

pendentes, quando não houver provas de que a dupla notificação fora 

realizada. (...) Tais notificações, portanto, seja para oferecimento da 

defesa prévia, seja para apresentação de recurso, devem ser 

devidamente comprovadas com A.R., sob pena de nulidade, ou seja, se 

mostra indispensável porque, é por meio dela, que se dá validade ao 

processo administrativo, quanto à obediência aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório (TJ-MT - Remessa 

Necessária: 00173031920158110002460852017 MT, Relator: DES. 

MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/09/2018) Ademais, 

incide no caso, a expressa disposição da Súmula n° 312 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula n° 312- No processo administrativo 

para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da 

autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Assim, o 

impedimento, para expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva, 

em decorrência da aplicação de multa da qual não houve comprovada 

notificação, deve ser reconhecido como ilegal, mormente porque este fato 

redunda em óbice para indicação do eventual real condutor. Diante do 

exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do 

mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a 

liminar anteriormente deferida para determinar que a Autoridade Impetrada 

t r a n s f i r a  o s  p o n t o s  r e l a t i v o s  à  m u l t a 

P.CUIABÁ-290670-BBB0003527-5720/00 da CNH do condutor ERICK 

MATSUOKA FERNANDES (doc. Id nº 16687875) para o condutor MESSIAS 

FRANCISCO detentor da CNH Nº 00016963205 (doc. Id nº 16687876). Sem 

custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. Encaminhe-se cópia desta 

decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 

12.016/2009. P. R. I. Em caso de interposição de apelação, observe-se o 

disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso 

voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame 

necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. MURILO 

MOURA MESQUITA Juiz de Direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009065-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da data de início da perícia designada para o dia 

14/05/2020, às 14:30 horas, na avenida Fernando Correa da Costa, 1.610, 

Sala 02, Centro Comercial Xavier, Bairro Jardim Kenndy, Cuiabá-M, nos 

autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1062060-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS LETICIA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, Trata-se de MANDADO 

DE SEGURANÇA impetrado por DAMARIS LETÍCIA DA SILVA contra ato 

ilegal praticado pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, e o SECRETÁRIO ADJUNTO 

DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO, com pedido liminar para determinar que as autoridade 

coatora suspendam imediatamente a cobrança de ICMS exigida sobre os 

veículos arrematados via leilão judicial. Aduz em síntese, que com o intuito 

de adquirir veículos para uso próprio, participou de leilão realizado pela 

Polícia Federal, com início em 22/11/2019 e término em 25/11/2019, 

oportunidade em que adquiriu os veículos abaixo listados: a) Parati, placa 

NPH-2417 através da Nota de Arrematação nº 8353 pelo valor de R$ 

8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). B) Gol, placa NTX-3481 através 

da Nota de Arrematação nº 8399 pelo valor de R$ 7.217,60 (sete mil, 

duzentos e dezessete reais e sessenta centavos). c) Celta, placa 

AKA-4081, através da Nota de Arrematação nº 8362 pelo valor de R$ 

3.327,80 (três mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta centavos). d) 

Moto Honda CG 150, placa DOY-4865, através da Nota de Arrematação nº 

8333 pelo valor de R$ 896,55 (oitocentos e noventa e seis reais e 

cinquenta e cinco centavos). Sustenta que, nos termos do Edital 01/2019, 

que regulamenta o leilão supracitado, recolheu todos os impostos, taxas, 

custas e emolumentos previstos no item 16.3.2. Argumenta também, que 

cumpriu rigorosamente o trâmite previsto, uma vez que a entrega do 

veículo só ocorreria após o devido pagamento das notas de arrematação. 

Relata ainda, que em cumprimento ao item 17.3.1.1 do Edital, que 

estabeleceu as regras para a transferência do veículo, se dirigiu ao 

DETRAN/MT, órgão responsável pelas transferências dos veículos, dentro 

do prazo legal de 30 dias, oportunidade em que foi impedida de realizar o 

trâmite, sendo informada da necessidade do recolhimento de ICMS como 

condição para emissão do CRVL 2019. No entanto, ressalta que no caso 

exposto não cabe incidência de ICMS. Assim, REQUER a determinação 

para que a autoridade indigitada coatora suspenda a cobrança de ICMS, 

para que não seja impedimento para o licenciamento dos veículos; Parati - 

placa NPH-2417; Gol - placa NTX-3481; Celta - placa AKA-4081; Moto 

Honda CG 150 - placa DOY-4865. É o relatório. Decido. A concessão de 

mandado de segurança submete-se ao requisito indispensável da 

comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, 

da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009. Por outro lado, 

a nova Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, III que o 

Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, 

deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. O primeiro, relevância do fundamento do pedido, 

encontrar-se-á presente quando estiver patente o direito líquido e certo do 

Impetrante, materializado na presença de relevante argumentação e prova 

pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, decerto que caso 

fosse julgado imediatamente o mandado de segurança haveria “[...] alta 

probabilidade de ganho de causa a partir das alegações e do conjunto 

probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. 

Mandado de Segurança. Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 

5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da medida, equivale à “[...] 
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necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final 

da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de 

segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus cit., p. 67). Pois 

bem. Pelo que depreende dos autos - própria assertiva da Impetrante - “o 

que se discute aqui não é a base de cálculo do imposto, mas, sim, a sua 

própria incidência”. Isto é, a incidência de ICMS sobre os bens 

arrematados em leilão. Sendo assim, em obediência ao art. 146, III, “a”, da 

Constituição Federal, os aspectos materiais das operações e prestações 

que constituem fato gerador do ICMS estão previstos na Lei complementar 

n. 87/96 (Lei Kandir), que assim dispõe: “Art. 4º Contribuinte é qualquer 

pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que 

caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior. Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica 

que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: (...) III – adquira em 

licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados;” Nesta 

esteira, a Lei n. 7.098/98, que consolida as normas referentes ao ICMS no 

Estado de Mato Grosso, reproduz: “Art. 6º (...) § 1º É também contribuinte 

a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito 

comercial: (...) III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos 

ou abandonados;” Portanto, pela simples leitura dos mencionados 

dispositivos, tem-se a compreensão de que pode ser contribuinte a 

pessoa física e jurídica, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial. 

Conquanto, dentre outros, o fato imponível estreite-se à arrematação de 

bens ou mercadorias apreendidas ou abandonadas. Anoto, inclusive, que 

o item 16.9 do Edital n. 01/2019/PATIO-MT, que regeu o leilão, previu que 

”correrão por conta do arrematante eventuais despesas referentes à 

alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, 

Imposto Sobre Serviços – ISS, ou outro imposto quando exigidos em 

legislação específica”. (id. 27735836 – página 8) Desta forma, in casu, 

vislumbro que o ato consolidou a incidência do ICMS sobre os veículos 

arrematados pela Impetrante encontrou respaldo na legislação, como foi 

previamente informado pelo edital. Corroborando à hipótese de incidência 

sobre o fato narrado, trago à baila a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Aplicação da alíquota interestadual, 

fixada pela Resolução do Senado Federal RSF nº 13/2012 no cálculo do 

ICMS devido em virtude da arrematação em leilões realizados perante a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB). INADMISSIBILIDADE. 1. A 

Secretaria da Receita Federal somente apreende a mercadoria de origem 

estrangeira quando houver contrabando, descaminho ou abandono por 

quem intenciona introduzi-la irregularmente no território nacional, não tendo 

a arrematação desses bens, em leilão, qualquer ligação como ato de 

importar ou promover a saída de mercadoria importada por meio de 

operação interestadual. 2. O ICMS será devido, na hipótese em comento, 

em razão da arrematação de bens ou mercadorias apreendidas ou 

abandonadas, e não por promover a saída de mercadorias importadas do 

exterior em operações interestadual conforme previsto na indigitada RSF 

nº 13/2012. 3. Realizada a tradição das mercadorias ao arrematante, 

tem-se que o transporte destas até o local do domicilio do arrematante, 

não se configurará fato gerador do ICMS, posto não haver transmissão da 

titularidade das mercadorias. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ – MT – 

APL/REMESSA NECESSÁRIA: 1015646-68.2016.8.11.0041/2016, Relator 

MARCIO APARECIDO GUEDES, DATA DE JULGAMENTO 22/09/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data da Publicação 

no DJE: 22/09/2016) Assim, atento às supramencionadas considerações e 

às especificidades da presente situação fática, tenho que não restaram 

configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários 

para a concessão do mandamus in limine litis. Ex positis, INDEFIRO A 

LIMINAR almejada. Notifique-se com urgência a autoridade coatora sobre o 

teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, 

prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009). Dê-se ciência 

do writ ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito 

público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem 

documentos, para, querendo, ingressar na ação. Decorrido o prazo legal, 

com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009. Cumpra-se por oficial de justiça plantonista. Intime-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009923-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CAROLINA DE LIMA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Coordenadora de gestão de pessoas da secretaria municipal de educação 

de Cuiabá (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por GISELLE CAROLINA DE LIMA E 

SILVA em desfavor do ato praticado Sr. MARCOS VINÍCIUS DE 

CARVALHO SANTOS, Diretor de Recursos Humanos/SME e da Sr.ª 

DENYSE BATISTA ANGELINI, Coordenadora de Gestão de Pessoas da 

Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, objetivando, em suma, a 

concessão da liminar para determinar que as autoridades coatoras 

SUSPENDAM o despacho 108/2020, com o fito de permitir que a impetrante 

tome posse no cargo de TDI – Técnico em Desenvolvimento Infantil, 

consoante os termos explicitados na exordial. Aduz, em síntese, ter sido 

aprovada em 25º lugar no concurso regido pelo edital nº 

002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil. 

Afirma ter sido convocada para apresentação de documentação para o 

respectivo cargo oportunidade em que foi informada de que não poderia 

assumi-lo haja vista já exercer o cargo de Professora NV Superior para 

Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental. Relata que por meio 

do Despacho n. 108/2020, tomou conhecimento de que teria que pedir 

exoneração do cargo previamente exercido sob pena de cancelamento da 

posse e nomeação do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, sob 

a justificativa de impossibilidade/ilegalidade de cumulação dos cargos de 

Técnico de Desenvolvimento Infantil com o cargo de Professor e que teria 

que optar por um dos dois cargos. De tal modo, REQUER que seja 

reconhecido, por meio deste writ, o direito subjetivo à posse no certame 

face a possibilidade de cumulação para o caso em espécie. É o que 

merecia relato. Decido. A concessão de mandado de segurança 

submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito 

líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, 

nos termos do art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1.º da Lei n.º 

12.016/2009. Por outro lado, a nova Lei do Mandado de Segurança dispõe 

no seu art. 7º, III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu 

motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida [...]”. Dessa forma, deve concorrer à concessão da medida 

liminar a existência de dois requisitos legais: relevância do fundamento do 

pedido e a ineficácia da medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça 

do bom direito e perigo da demora, para alguns praxistas. O primeiro, 

relevância do fundamento do pedido, encontrar-se-á presente quando 

estiver patente o direito líquido e certo do Impetrante, materializado na 

presença de relevante argumentação e prova pré-constituída dos fatos 

que lesionam direito seu, decerto que caso fosse julgado imediatamente o 

mandado de segurança haveria “[...] alta probabilidade de ganho de causa 

a partir das alegações e do conjunto probatório já trazido com a inicial” 

(BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Mandado de Segurança. Comentários 

às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66 e outros estudos sobre Mandado 

de Segurança. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da 

medida, equivale à “[...] necessidade da prestação da tutela de urgência 

antes da concessão final da ordem, sob pena de comprometer o resultado 

útil do mandado de segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus 

cit., p. 67). Em juízo de cognição sumária, cotejando os documentos 

colacionados, à vista do direito debatido nestes autos, vislumbro a 

presença dos requisitos autorizadores da liminar, sobretudo a ineficácia 

da medida caso proferida ao final. A impetrante trouxe aos autos o edital 

que faz prova da existência do quantitativo de 650 vagas para o cargo de 

Técnico em Desenvolvimento Infantil e 280 vagas para o cargo de 

Professor do Ensino Fundamental (Id. n. 29887221), demonstrando 

também que foi aprovada para o respectivo cargo (id. n. 29887218). 

Todavia, apesar de dispor de todos os requisitos necessários para posse, 
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as autoridades indigitadas coatoras afirmam ser impossível a posse nos 

cargos de Técnico de Desenvolvimento Infantil e no cargo de Professor do 

Ensino Fundamental; sendo, portanto, este o ato coato apontado. Assim, 

ainda que a regra constitucional seja pela impossibilidade de cumulação de 

cargos públicos, tem-se que a própria Constituição em seu art. 37, XVI 

prevê três exceções, vejamos: Art. 37. (...) XVI - é vedada a acumulação 

remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade 

de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) a) a de dois 

cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998) b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) c) a de dois 

cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 

2001) É sabido ainda, ser plenamente possível à cumulação de cargos, 

previstos na CF/88, desde que haja compatibilidade de horários e não haja 

prejuízo da prestação do desempenho das funções realizadas, ou seja, 

deve-se analisar o caso concreto para verificação da manutenção do 

princípio da eficiência. Nesse sentido o entendimento do excelso Supremo 

Tribunal Federal: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim 

ementado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE 

CARGOS P ÚBLICOS. ENFERMEIRA. COMPROVAÇÃO DA 

COMPATIBILIDADE DE HOR ÁRIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. 1. 

Apelação contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o 

pedido da autora objetivando sua contratação no cargo de Enfermeira da 

EBSERH, com lotação no Hospital Universitário Ana Bezerra da UFRN, 

afastando-se o óbice que lhe foi imposto em virtude de já ocupar o cargo 

de Enfermeira da UFRN, lotada na Maternidade Escola Januário Cicco. 2. 

As hipóteses de cumulação de cargos públicos estão previstas no art. 37, 

inciso XVI, da Constituição Federal, que somente exige a compatibilidade 

de horários, nos seguintes casos: a) dois cargos de professor; b) um 

cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou 

empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 3. O STF já decidiu que, havendo compatibilidade de 

horários, não é cabível norma infraconstitucional limitar a carga horária 

semanal para impedir o exercício do direito à acumulação previsto no art. 

37, inciso XV, da Constituição Federal. (STF, ARE 743832, Relator (a): Min. 

Dias Toffoli, publicado em DJe 27/08/2013). 4. O Parecer QG nº 145 da 

AGU, que estabelece somente ser compatível a jornada de trabalho 

quando o exercício dos cargos ou empregos não ultrapassar a carga 

horária de 60 (sessenta) horas semanais, não possui caráter normativo 

nem tampouco pode se sobrepor ao comando constitucional. (TRF5, 

APELREEX 27062-RN, Relator: Des. Federal Jose Maria Lucena). 5. A 

compatibilidade de horários deve ser analisada concretamente e, caso 

seja constatada deficiência no desempenho das atribuições funcionais, a 

Administração possui os instrumentos adequados a sanar eventuais 

faltas, no exercício do poder disciplinar. Precedente: (TRF5 - Terceira 

Turma, AC 00045135320124058200, Des. Federal Marcelo Navarro, DJE: 

02/12/2013). 6. Não pode a Administração presumir abstratamente que a 

extrapolação de 60 (sessenta) horas de trabalho semanais irá prejudicar o 

rendimento do servidor ou a qualidade do serviço prestado, haja vista que, 

quanto a esse ponto, poderá se valer de seu poder disciplinar para apurar 

eventuais falhas que efetivamente ocorram no cumprimento das funções 

do agente público e no cumprimento da carga horária fixada. 7. No caso, a 

autora pretende o reconhecimento da possibilidade de acumular dois 

empregos públicos de enfermeira da UFRN, totalizando 66 (sessenta e 

seis) horas semanais, tendo colacionado aos autos modelo de escala de 

trabalho em que seria possível tal compatibilidade. 8. O próprio TCU 

modificou seu entendimento para considerar viável a acumulação acima de 

60 (sessenta) horas semanais, desde que comprovada a compatibilidade 

de horários em cada caso (Acórdão nº 1.008/2013-TCU-Plenário), não 

havendo razoabilidade em se proibir a cumulação de cargos na presente 

hipótese com base na quantidade de horas de descanso, já que, em tese, 

não se mostra irrazoável admitir-se um profissional de saúde trabalhando 

48 (quarenta e oito) horas e descansando 102 (cento e duas) horas numa 

semana. 9. Ambos os vínculos empregatícios em tela foram obtidos por 

aprovação em concursos públicos distintos, não havendo nenhuma norma 

que impeça duplo vínculo perante a mesma empregadora pública. 10. 

Inversão do ônus da sucumbência, cabendo à ré arcar com os honorários 

sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º, do CPC/2015. 11. Apelação provida para julgar procedente a 

pretensão autoral. ” O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da 

Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 6 º; 7 

º; 37, I, II, XVI, c, da CF. O recurso não merece ser provido. O acórdão 

recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no 

sentido da constitucionalidade da acumulação de dois cargos públicos 

privativos de profissionais da área de saúde, desde que exista 

compatibilidade de horários. Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 

553.670-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Ellen Gracie: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS 

PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SA ÚDE. CF/88, ART. 37, XVI, c. 

POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal prevê a possibilidade da 

acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, em que se 

incluem os assistentes sociais. Precedentes. 2. Agravo regimental 

improvido. ” No caso, o Tribunal de origem entendeu: “No caso dos autos, 

tem-se que pretende a autora o reconhecimento da possibilidade de 

acumular dois empregos públicos de enfermeira da UFRN, os quais 

preveem, em seus respectivos contratos de trabalho, 30 (trinta) e 36 

(trinta e seis) horas semanais, totalizando 66 (sessenta e seis) horas 

semanais. Ora, se o próprio Tribunal de Contas da União modificou seu 

entendimento e, atualmente, considera viável a acumulação acima de 60 

(sessenta) horas semanais, desde que comprovada a compatibilidade de 

horários, em cada caso, (Acórdão nº 1.008/2013-TCUPlenário), não há 

razoabilidade em se proibir a cumulação de cargos na presente hipótese 

com base na quantidade de horas de descanso, já que, em tese, não se 

mostra irrazoável admitir-se um profissional de saúde trabalhando 66 

horas e descansando 102 (cento e duas) horas numa semana. 

Ressalta-se que a demandante colacionou aos autos modelo de escala de 

trabalho em que seria possível tal compatibilidade (ID 4058400.1802992). 

Dissentir dessas conclusões demandaria o exame dos fatos e material 

probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento 

processual, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, 

veja-se a ementa do RE 1.182.225-AgR, Rel. Min. Luiz Fux: “AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

P ÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. LIMITAÇÃO 

DA CARGA HORÁRIA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS. PARECER 

GQ 145/1998 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE. 

COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO.INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 

DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Diante do exposto, com 

fundamento nos arts. 102, § 3 º, da CF; 1.035, §§ 1 º e 2 º, do CPC; 21, § 1 

º, e 327, § 1 º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos 

autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o 

valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites 

legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento 

da assistência judiciária gratuita. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 

2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (STF - RE: 1211826 PE - 

PERNAMBUCO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 

13/06/2019, Data de Publicação: DJe-134 19/06/2019). Seguindo este 

entendimento, cabe à Administração Pública se utilizar dos mecanismos 

disponíveis para averiguação da compatibilidade de horário entre os 

cargos, bem como da eficiência na prestação dos serviços pelo servidor, 

não podendo; contudo, as autoridades impetradas impedir que a 

impetrante, de forma antecipada, tome posse nos concursos, sem 

verificar a compatibilidade mencionada. Ademais disso, a parte impetrante 

trouxe aos autos prova de que a carga horária dos dois cargos 

pretendidos, se somadas, totalizam um total de 55 (cinquenta e cinco) 

horas semanais, sendo, ao menos em análise sumária dos fatos, 

plenamente possível a cumulação. Nesse cenário, diante da 

demonstração, nos autos, do impedimento para que a impetrante tome 

posse no cargo objeto da lide, o periculum in mora é cristalino diante da 

probabilidade da ineficácia da medida, acaso concedida ao final. No caso 

trazido à análise, o pleito é para que seja determinado às autoridades 

coatoras que permitam que a impetrante tome posse no cargo de TDI – 

Técnico em Desenvolvimento Infantil respeitando a posição que a esta foi 

aprovada. Ex Positis, DEFIRO o pedido liminar pretendido, determinando 

que a impetrante tome posse no concurso de forma regular para o cargo a 

que foi aprovada, qual seja, TDI – Técnico em Desenvolvimento Infantil, 

conforme a colocação atingida. NOTIFIQUEM-SE as autoridades coatoras, 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, 

e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Município sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 
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(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Serve a presente como ofício para cumprimento imediato pelas 

autoridades coatoras, podendo a impetrante encaminhá-lo por si mesmo 

com prova de protocolização nestes autos em até 72 horas. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrado no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006090-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARAISO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERÊNCIA DE CONTROLE E 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006090-03.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: PARAISO COMERCIO DE 

MADEIRAS EIRELI IMPETRADO: AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA 

RECEITA PÚBLICA, ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em conta a edição da Portaria-Conjunta 249, que 

decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça, bem como dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer 

dependências de serviço judicial até o dia 20/04/2020, DEFIRO o pedido do 

id. 30365839 na forma requerida e DETERMINO a expedição do 

competente mandado a ser cumprida por Oficial de Justiça Plantonista na 

forma da lei. Ainda, com o fito de dar ainda mais celeridade ao 

requerimento da demandante, serve a presente como ofício para 

cumprimento imediato pela autoridade coatora da decisão concedida no id. 

n. 29382234, podendo a Impetrante encaminhá-lo por si mesmo com prova 

de protocolização nestes autos em até 72 horas. Caso necessário 

CUMPRA-SE por Oficial de Justiça Plantonista. Às providências. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005243-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIEL FABIAN DA SILVA OAB - MT14622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

GERENTE DA GERENCIA DE CONTA CORRENTE (IMPETRADO)

GERENTE DA GERENCIA DE CONTROLE E TRAMITE DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO (IMPETRADO)

GERENTE DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA, contra ato indigitado coator da 

lavra do AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, bem como do GERENTE DA 

GERÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – 

GJIC, do GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS – GPAT e do GERENTE 

DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE – GCCF, todos qualificados na 

exordial, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinada a suspensão da exigência da Taxa de Incêndio (TACIN) e dos 

d é b i t o s  r e l a t i v o s  a o  F u n d o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o 

Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico (FUNDESC) lançados em desfavor 

da Impetrante, objeto do Termo de Notificação de Lançamento nº 

74167/337/68/2019, possibilitando assim a emissão de Certidão Negativa 

ou Positiva com Efeito Negativo, bem como reative a sua inscrição 

estadual. Aduz, em síntese, que fora notificada pela autoridade Impetrada 

a recolher importância a título de Taxa de Segurança Contra Incêndio 

(TACIN) e da contribuição FUNDESTEC, calculada na proporção de 10% 

sobre o valor das taxas devidas ao Poder Executivo do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do art. 5º do Decreto 1831/2013. Assevera que os 

referidos tributos encontram-se com a exigibilidade suspensa em razão da 

concessão de liminares. Sustenta ainda que, acaso os referidos tributos 

fossem exigíveis, a TACIN teria sido calculada de maneira equivocada, 

considerando ter sido calculada sobre a área total do imóvel da impetrante, 

quando deveria ter sido considerada apenas a edificação do imóvel. 

Afirma que o ato coator cometido pelo Impetrado, além de ilegal e abusivo, 

põe em risco a sua atividade comercial, haja vista que houve o lançamento 

do tributo no Conta Corrente Fiscal do contribuinte, bem como este 

encontra-se com sua inscrição estadual suspensa e impedido de obter 

Certidão Negativa de Débito Fiscal, freando a atividade comercial das 

atividades da requerente. A inicial foi instruída com documentos acostados 

nos ids. 28979872 a 28979881. É o relato necessário. Fundamento e 

decido. A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito 

indispensável da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 

5.º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1.º da Lei n.º 12.016/2009. Por 

outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, III, que o 

Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, 

deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. O primeiro, relevância do fundamento do pedido, 

encontrar-se-á presente quando estiver patente o direito líquido e certo do 

Impetrante, materializado na presença de relevante argumentação e prova 

pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, decerto que caso 

fosse julgado imediatamente o mandado de segurança haveria “[...] alta 

probabilidade de ganho de causa a partir das alegações e do conjunto 

probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. 

Mandado de Segurança. Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 

5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da medida, equivale à “[...] 

necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final 

da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de 

segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus cit., p. 67). Levando 

em conta os argumentos vertidos na inicial, entendo que restou 

demonstrada a relevância do fundamento do pedido, necessário para a 

concessão da liminar. Conforme supramencionado, cuida-se de Mandado 

de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança 

para que seja determinado à autoridade Impetrada que se abstenha de 

realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, 

instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82, bem como da contribuição do 

FUDESTEC, instituído pela art. 5º do Decreto 18/31/2013, calculado sobre o 

valor das taxas devidas ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. O 

cerne da questão posta em litígio, qual seja acerca da (in) 

constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio 

(TACIN), há tempos vem sendo debatida no âmbito dos tribunais 

superiores, sendo que o entendimento ora predominante era pela 

constitucionalidade da referida cobrança, inclusive tal concepção era 

adotada pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(Apelação/Remessa Necessária nº 63911/2016; Apelação nº 

15965/2016). Entretanto, recentemente o Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do ARE 972.352/MT, no dia 17.09.2019, seguindo o paradigma 

do Tema 16 de repercussão geral, proferiu DECISÃO COLEGIADA 

firmando o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual n. 

4.547/1982, é INCONSTITUCIONAL, sob o fundamento de que o serviço 

público, fato gerador da taxa, possui caráter indivisível, logo só poderia 
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ser remunerado mediante impostos. Vejamos: Agravo regimental em 

recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de 

taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 

643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de 

inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de 

fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da 

inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem 

majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de 

segurança na origem. (ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019). 

Corroborando com o acima exposto, convém transcrever trecho do voto 

do Exmo. Ministro Gilmar Mendes em 11.03.2019 acerca do presente tema: 

“(...) O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou 

que: “A exigência da referida taxa decorre da permissão concedida pelos 

artigos 145,II, da Constituição Federal, e artigo 77, do Código Tributário 

Nacional, que permite que o ente público cobre taxas, ‘em razão do 

exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 

serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição’. Dessa forma, não vislumbro a ilegalidade 

apontada, já que, ao criar a contraprestação pela utilização efetiva ou 

potencial dos serviços de combate, prevenção e extinção de incêndios, 

considerando a classificação das unidades imobiliárias relacionadas na 

Lei n. 8.399/2005, tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei nº 

4.547/1982, o ente estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) 

Oportuno salientar que o serviço do qual decorre a cobrança da referida 

taxa é divisível, segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado 

conforme índices técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 

4.547/1982.” Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco 

Aurélio, DJe 19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta 

Corte chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de 

combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, 

independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do 

tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão: “A segurança 

pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no 

campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque 

serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” Dessa orientação 

divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso 

extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, 

tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio 

deve ser custeada por meio de impostos”. (ARE 972352, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019) – 

Destacamos. Entendimento este que já vem sendo cumprido pelo Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO 

FISCAL – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – 

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1. 

Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é 

inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a 

incêndios. 2. Impõe-se, consequentemente, o realinhamento da 

jurisprudência desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento 

firmado pelo Pretório Excelso, afastando-se a exigência da taxa de 

combate a incêndio. (N.U 1014727-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, 

Publicado no DJE 05/03/2020) Neste contexto, verifica-se que a instituição 

de tal cobrança mediante taxa não se mostra resguardada pela 

Constituição Federal, tendo em vista que tal prestação de serviço é 

caracterizada como indivisível e de caráter essencial, por ser um serviço 

de segurança pública. Nesta toada, importante transcrever o entendimento 

lecionado por Eduardo Sabbag em sua obra Manual de Direito Tributário, 

8ºª Ed. 2016, Saraiva, SP, senão vejamos: “Insta mencionar que o imposto 

é, concomitantemente, exação não vinculada e gravame de arrecadação 

não afetada. É que a receita dos impostos visa custear as despesas 

públicas gerais ou universais, educação, segurança pública, limpeza 

pública etc.”. Com base nisso, se mostra evidente que o custeamento de 

tal prestação de serviço pelo ente público não deverá se dar mediante 

taxa, tendo em vista que os serviços de segurança pública devem, 

obrigatoriamente, ser custeados através de impostos, de modo que 

podemos concluir que sua aplicação é contrária ao que a Constituição 

Federal preceitua. Neste contexto, imperioso trazer o entendimento fixado 

pelo Ministro Marco Aurélio quando da Tese de Repercussão Geral no RE 

nº 643.247: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a 

incêndios, faz se, no campo da atividade precípua, pela unidade da 

Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a 

arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa 

para tal fim”. Desta feita, aplicando por analogia o caso exposto na 

jurisprudência com o presente, é evidente a presença do direito líquido e 

certo da Impetrante, frisando-se que os serviços de segurança pública 

deverão ser custeados por impostos. No mesmo sentido, estão 

suspensas as cobranças da contribuição do FUNDEIC (Fundo de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial), no importe de 50%, que são 

destinados à constituição de receita do FUDESTEC (Fundo de 

Desenvolvimento Sócio Cultural Desportivo Tecnológico), até o trânsito em 

julgado da sentença de mérito do Mandado de Segurança n. 

45532-37.2013.811.0041, o qual se encontra em trâmite no Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso para julgamento do recurso de apelação 

interposto pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. Daí porque, 

se impõe a concessão da segurança. Ex Positis, consoante a 

fundamentação exposta, DEFIRO a liminar vindicada para determinar à 

autoridade Impetrada suspensa das cobranças constantes no Conta 

Corrente da impetrante e se abstenha de realizar novos lançamentos da 

Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e FUNDESTEC, permitindo 

assim a expedição de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa 

e reative a inscrição estadual da requerente. NOTIFIQUE-SE a autoridade 

coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, 

I, Lei n. 12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Estado sobre a 

presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II, da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028179-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA DA SILVA ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO OAB - MT1933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Determino, assim, a inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a 

incumbência de efetuar o pagamento da perícia técnica, tendo em vista 

que a parte autora goza dos benefícios da Justiça Gratuita. Insta 

consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o pagamento 

dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei nº 8.620/93, 

uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente de trabalho. 

Por conseguinte, fixo, desde já, os honorários no importe de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), diante da pequena complexidade da matéria, que 

serão levantados em favor do perito, mediante alvará, na entrega do 

laudo. Intime-se o INSS para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o 

depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, o qual 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, subconta destes autos. Efetuado o depósito, o 
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médico-perito será intimado pela Secretaria Unificada da Fazenda Pública 

para o seu mister, devendo o laudo pericial ser carreado aos autos no 

prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data da realização da perícia, a 

seguir indicada. Também nessa mesma oportunidade, as partes serão 

intimadas para que, querendo, indiquem assistentes técnicos e formulem 

quesitos complementares no prazo de 10 (dez) dias (art. 465, caput e §1º 

do CPC/2015). Os quesitos do juízo estão logo abaixo. Por fim, na 

intimação da parte Autora deverá constar para a mesma comparecer ao 

endereço já estabelecido (Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Bairro 

Centro-Sul, Edifício Work Tower, 9º andar, Sala nº 908, Cuiabá/MT), no dia 

22/04/2019, às 13:00 (destaque nosso, conforme id.18710259) devendo o 

periciando levar todos os exames, laudos e documentações sobre o caso, 

os quais eventualmente possua, devendo estes também ser juntados aos 

autos. Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo 

perito. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2019. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO"

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032819-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO DOS SANTOS OAB - MT15648-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1032819-37.2018.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder com o pagamento dos honorários periciais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022195-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JULIAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1022195-26.2018.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder com o pagamento dos honorários periciais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1033388-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE SILVA FLORES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1033388-04.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Tendo em vista a interposição do 

Recurso de Apelação (ID nº 25815600) e considerando o decurso do 

prazo para apresentar as Contrarrazões, determino a remessa dos 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

análise do recurso interposto. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061771-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N°: 1061771-89.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) 

dias informe se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022048-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO LEON LEITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE TEREZINHA LEON LEITE OAB - 284.821.581-04 

(REPRESENTANTE)

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM N. 1022048-34.2017.8.11.0041 (PJE 1) Vistos, 

etc. Prima facie, determino que a parte requerente retifique o valor da 

causa, haja vista que a quantia de R$5,00 (cinco reais) não guarda 

pertinência com o proveito econômico pretendido, no prazo de 10 dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 

de julho de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013640-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMAR DE OLIVEIRA DOMINGOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (IMPETRADO)

luiz fernando fabriani (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº.: 1013640-49.2020.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a presente 

demanda fora endereçada a uma das varas cíveis desta comarca, desta 

feita, considerando que esta vara especializada tem competência para 

processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Pública Estadual e 

Municipal, o que não é o caso dos autos, bem como que a requerida é 

pessoa jurídica de direito privado, esse Juízo é incompetente para a 

analisar o presente feito. Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - AÇÃO AJUIZADA CONTRA SANEMAT - SOCIEDADE 

DE ECONOMIA MISTA - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO 

RECONHECIDA - CONFLITO IMPROCEDENTE. As Varas Especializadas de 

Fazenda Pública não têm competência para processar e julgar causas 

envolvendo sociedade de economia mista, tendo em vista sua natureza de 

pessoa jurídica de direito privado. Conflito improcedente. (N.U 

0145961-72.2012.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 
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Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 12/08/2013) Ademais, 

ressalta-se que em se tratando de incompetência absoluta, está poderá 

ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do Código de Processo 

Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a incompetência absoluta é vício 

insanável, e por ser matéria de ordem pública não se sujeita ao instituto da 

preclusão, razão pela qual pode ser arguida em qualquer tempo e grau de 

jurisdição. Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cível desta Capital, 

nos termos do art. 64 do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá, 24 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005148-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVANGELISTA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1005148-10.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Considerando os esclarecimentos constantes na certidão 

de ID nº. 25064113, informando que o extrato enviado para vinculação (Id. 

1035944) consta apenas 01 bloqueio no valor de R$ 70.491,80, determino 

a Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devolução 

dos valores bloqueados ao Ente Público, para tanto expeça-se o 

competente alvará judicial. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá/MT, 26 de março 

de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017132-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1017132-54.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Verifica-se na decisão de ID nº 

29160227 que a Exma. Desa. Relatora do Recurso de Apelação nº 

1017132-54.2017.8.11.0041 reconheceu a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública para apreciação da presente demanda, tendo 

remetido o recurso para a Turma Recursal Única para apreciação. 

Verifica-se, portanto, que a demanda retornou erroneamente ao presente 

juízo, de modo que deve determino a remessa da mesma ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública para apreciação do que couber. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015769-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI LUIZ NERVIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1015769-66.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Considerando a Resolução nº 09/2019/TJ-MT/OE, a qual 

fixou a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande, ratione materiae, como o juízo competente para a 

apreciação e análise das ações referentes à saúde pública de prestação 

continuada (tratamento clínico ou cirúrgico, fornecimento de medicamentos 

e insumos) que figurem como parte o Estado de Mato Grosso, 

independente da fase processual (art. 2º), e considerando a Portaria nº 

29/2019-CM, que autorizou a remessa dos processos a partir do dia 

30.09.2019, tenho, por bem, declinar da competência em favor da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos termos do art. 

43 do CPC. No mais, determino que o presente feito seja redistribuído com 

a máxima urgência, dando-se todas as devidas baixas quanto a este juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002788-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA SEVERINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE MACEDO SOARES OAB - DF35220 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  P R O C E S S O  N º : 

1002788-63.2020.8.11.0041. (PJE 3). Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO oposto por ZELIA SEVERINO DE OLIVEIRA, em face da 

decisão ID n°. 28478164, proferida nos autos em epígrafe, que move em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO, na qual objetiva sanar vício 

existente na decisão, uma vez que, entende haver omissão quanto a 

análise da justiça gratuita. Sustenta que, existe vício na decisão 

provisória, uma vez que, restou omisso a análise o pedido das benesses 

da justiça gratuita. Desta forma, busca a embargante ver sanada a 

omissão, para que diante das razões acima aduzidas, os autos, tenha seu 

regular processamento até decisão definitiva. Os autos me vieram 

conclusos. É o relatório. Passo a fundamentação. Decido. Uma vez 

tempestivos e próprios, recebo os presentes embargos de declaração. 

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, 

senão vejamos (CPC/2015): Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Na lição de Humberto Theodoro Júnior (1997, p. 584) “Dá-se o 

nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou 

tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou 

elimine contradição existente no julgado”. No presente caso, verificamos 

que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta existência de 

vício de omissão na decisão que indeferiu o provimento antecipatório, uma 

vez que, restou omisso a análise do pedido das benesses da justiça 

gratuita. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o pleito da 

embargante merece guarida, de modo que os Embargos Declaratórios 

deve ser acolhido. Em outras palavras, o Embargante não busca a 

rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos 

Embargos Declaratórios restringe-se ao saneamento de omissões, 

contradições e obscuridades, mas, sim ver sanado vício existente na 

decisão, quanto a análise da justiça gratuita. Compulsando os autos, 

percebe-se que fora pleiteado na peça preambular as benesses da justiça 

gratuita à embargante, contudo, tal pleito não fora devidamente analisado. 

Assim, insta consignar que para que embargante faça jus aos benefícios 

da Justiça Gratuita, necessária se faz a demonstração da insuficiência de 

recurso, nos termos do art. 5, inciso LXXIV da Constituição Federal. No 

mesmo sentido, no plano infraconstitucional o Novo Código de Processo 

Civil, inovou ao regulamentar a gratuidade da justiça, no capitulo II, seção 

IV, do Codex, e dispõe em seu art. 98, §§ 3° e 4°, o seguinte: Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. No 

mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, senão vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – APELO PROVIDO PARA RECONHECER A 

IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.12 DA LEI Nº 1060/50 EM RAZÃO DA 

AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – 

REJEIÇÃO – BENEFÍCIO TACITAMENTE DEFERIDO – OMISSÃO, CONTUDO, 

QUANTO AO DIREITO DE REAVER OS VALORES DEPOSITADOS PARA A 

GARANTIA DO JUÍZO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 

Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, se o judiciário 
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deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, 

reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, o que autoriza o juízo ad 

quem a suspender a exigibilidade da verba de sucumbência imposta ao 

autor, nos termos do art.12 da Lei nº 1.060/50. Se ao reformar a sentença 

para julgar a improcedência da demanda indenizatória ajuizada pelo 

embargado, o aresto se omite quanto aos valores depositados em conta 

judicial para a garantia do juízo, devem ser acolhidos em parte os 

embargos declaratórios para reconhecer o direito do depositante – cuja 

condenação foi afastada em sede recursal – em reaver tais valores, 

mesmo porque tal prerrogativa é um consectário lógico de sua vitória 

judicial.- (ED 88985/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, 

Publicado no DJE 13/08/2015). Extrai-se dos autos, que o embargante 

requereu a gratuidade da justiça, e para tanto demonstrou a insuficiência 

de recursos, assim, caso seja indeferido tal pedido, entendo que limitará 

direito constitucional fundamental do embargante, posto que prejudicará 

seu acesso à justiça. Desta forma, restada verificada a insuficiência de 

recursos, a medida que se impõe é a concessão da justiça gratuita. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de 

declaração, eis que tempestivos, e no mérito os ACOLHO, para sanar o 

vício de omissão no julgado e, por consequência, deferir o pedido de 

justiça gratuita, no mais, mantenho incólume a decisão ID n°. 28478164. 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 24 de março 

de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000149-80.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO REGIS DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA OAB - MT25083/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento da Secretaria 

de Estado de Saúde de Mato Grosso - SES MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1000149-80.2020.8.11.0006 

(PJE 03) Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por EVANDRO REGIS DE LIMA contra ato indigitado 

coator de lavra da COORDENADORA DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E 

MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO – SES MT, ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a 

autoridade coatora que dê prosseguimento na sua contratação no cargo 

de enfermeira do Hospital Regional de Cáceres, até decisão de mérito. 

Aduz, em síntese, que exerce a função de Técnico de Enfermagem no 

Pronto Atendimento Médico (PAM), pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Cáceres-MT. Relata que foi aprovada em 1° lugar no Processo Seletivo 

Simplificado Edital n.º 006/SES/2019 para o cargo de Enfermeira no 

Hospital Regional de Cáceres, entretanto, a autoridade coatora informou 

que a impetrante não poderia assumir o cargo em razão de já possuir 

vínculo com o Ente Público Municipal. Assevera que o processo seletivo 

para qual logrou aprovação tem uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) 

horas semanais, sujeita a cumprimento em Regime de Escala de Trabalho 

Noturno e Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, havendo plena 

compatibilidade de horários. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos 

da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a 

disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o Mandado de Segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o 

presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a 

concessão de medida liminar para o fim de que seja determinada a 

autoridade coatora que dê prosseguimento na sua contratação no cargo 

de enfermeira do Hospital Regional de Cáceres, até decisão de mérito. Pois 

bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID n°.28216824 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada 

coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída. Ademais, verifica-se que não fora 

demostrada de forma clara a compatibilidade de horários entre os cargos 

públicos da área da saúde que impetrante objetiva a acumulação. Assim, 

ante a ausência de prova inequívoca do direito invocado, não se mostra 

possível a concessão da liminar. Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DA SAÚDE — COMPATIBILIDADE 

DE HORÁRIOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — 

NECESSIDADE. Pela própria natureza da ação constitucional, há 

imprescindibilidade de demonstração inequívoca, mediante prova 

pré-constituída, do direito invocado, a não ser possível o deferimento da 

segurança para permitir que a apelada acumule dois cargos públicos na 

área da saúde, sem prova sequer da compatibilidade de horários, que 

estaria a depender de profunda dilação probatória. Recurso provido. (N.U 

0019148-57.2013.8.11.0002, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 20/12/2016). Portanto, ante a ausência dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Após, decorrido o prazo 

das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 
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sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 

25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043257-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA FARIA RODRIGUES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1043257-88.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

com pedido de tutela provisória de urgência proposta por ROBERTA FARIA 

RODRIGUES ALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a 

concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado ao 

Requerido que conceda o benefício de auxílio-acidente no percentual de 

50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, retroativamente a data 

da cessação do auxílio-doença (benefício nº.606.958.259-8). Deu à causa 

o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa 

é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que 

define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. No 

que tange as ações previdenciárias, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso vem seguindo o mesmo entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Melhor elucidando, imperioso transcrever as seguintes ementas: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

22/01/2020) – Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007323-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE AGUIAR COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAGACHO MESQUITA OAB - RJ146180 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1007323-69.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Anulatória de 

Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer proposta por LEANDRO DE 

AGUIAR COSTA em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE, ambos qualificados, onde 

objetiva a tutela provisória de urgência para que seja determinado ao 

Requerido que proceda a edição de ato administrativo, declarando o 

Requerente como RECOMENDADO/INDICADO na 2ª Fase do certame 

(Exame de Saúde), estando apto a seguir nas demais fases. Deu à causa 

o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa 

é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que 

define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 
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outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1059773-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

B. H. F. D. S. OAB - 077.981.231-05 (REPRESENTANTE)

RODRIGO PEREIRA DA SILVA OAB - 034.812.971-81 (REPRESENTANTE)

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ALVARÁ JUDICIAL (PJE 02) PROCESSO Nº 1011051-84.2020.8.11.0041 

Vistos, etc. Cuida-se de Alvará Judicial requisitado por RODRIGO PEREIRA 

DA SILVA e por BENJAMIN HUMBERTO FONSECA DA SILVA, ambos 

qualificados, onde objetivam o levantamento pelos Requerentes da 

importância de R$ 1.325,01 (um mil trezentos e vinte e cinco reais e um 

centavo). Deu à causa o valor de R$ 1.325,01 (um mil trezentos e vinte e 

cinco reais e um centavo). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010285-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

SIZENANDO SANTANA OAB - 034.497.931-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1010285-31.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Declaratória 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por SIZENANDO SANTANA 

em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos qualificados, onde objetiva a 

procedência dos pedidos para que seja determinado o cancelamento da 

inscrição municipal nº 04.1.21.028.0870.001, em nome de Rodão Veículos 

Ltda., de propriedade do senhor Henrique Martins de Oliveira, bem como 

que seja condenado o Requerido ao pagamento de indenização a título de 

danos morais em valor não inferior a 20 (vinte) salários mínimos. Deu à 

causa o valor de R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais). Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter 

sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que 

preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. 

Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu 

recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 

28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do Juizado 

mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante 

disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, 

IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo 

na Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014385-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL MASCIMIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1014385-68.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte Requerida para 

apresentar as Contrarrazões no prazo legal. Findo o prazo, apresentadas 

ou não as Contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso para análise do recurso interposto. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010341-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

LEA EVANGELINA DE CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1010341-69.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Declaratória 
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proposta por ANTÔNIA RODRIGUES DA SILVA em face do INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT e de LEA EVANGELISTA DE 

CAMPOS, ambos qualificados, onde objetiva a tutela provisória de 

urgência para que seja declarado que a Requerente sucedeu a segunda 

Requerida em todos os direitos e obrigações relativos aos lotes nº 21 e 22 

da quadra 231, localizados na Rua 61 do bairro Pedra 90, nesta capital, 

bem como para que seja determinado à autarquia estadual que emita uma 

declaração de vontade junto ao serviço notarial, no prazo de 30 (trinta) 

dias, com aptidão a ser levado a registro para transferir em favor da 

Autora a propriedade dos imóveis mencionados. Deu à causa o valor de 

R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa 

é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que 

define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006639-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7021-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1006639-13.2020.8.11.0041 Vistos, etc. A parte Autora aviou petição aos 

autos para alterar o valor da causa, devendo constar o valor de R$ 

66.000,00 (sessenta e seis mil reais), bem como requereu a 

reconsideração da decisão retro que declinou da competência em favor 

do Juizado Especial da Fazenda Pública (ID nº 29411032). Contudo, em 

que pese a argumentação despendida pela parte Autora, muito embora 

tenha atribuído a esta causa valor acima de 60 (sessenta) salários 

mínimos, o fato é que a o mesmo foi feito de modo completamente 

aleatório, de modo a forçar a vinda dos autos para a Vara de Fazenda, o 

que caracteriza a tentativa de burla da distribuição e merece nosso 

repúdio, em atenção ao disposto na Resolução nº 04/2014/TP/TJMT, in 

verbis: “Art. 2º. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao 

Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a 

tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, 

declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será 

digitalizado”. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor 

do Juizado Especial da Fazenda Pública. Dessa maneira, indefiro o pedido 

de reconsideração formulado pela parte Autora (ID nº 29411032). 

Cumpra-se o já determinado na decisão de ID nº 29373999. Cuiabá/MT, 25 

de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005578-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODORICA MORAES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1005578-20.2020.8.11.0041 Vistos, etc. A parte Autora aviou petição aos 

autos para alterar o valor da causa, devendo constar o valor de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais), bem como requereu a reconsideração da 

decisão retro que declinou da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública (ID nº 29585830). Contudo, em que pese a 

argumentação despendida pela parte Autora, muito embora tenha atribuído 

a esta causa valor acima de 60 (sessenta) salários mínimos, o fato é que 

a o mesmo foi feito de modo completamente aleatório, de modo a forçar a 

vinda dos autos para a Vara de Fazenda, o que caracteriza a tentativa de 

burla da distribuição e merece nosso repúdio, em atenção ao disposto na 

Resolução nº 04/2014/TP/TJMT, in verbis: “Art. 2º. Na análise de 

recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da 

causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio 

virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a 

remessa a outro juízo, onde será digitalizado”. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Dessa maneira, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte 

Autora (ID nº 29585830). Cumpra-se o já determinado na decisão de ID nº 

29363337. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013869-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIRGOLINO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

PRISCILA SILVA DOS SANTOS OAB - MT22225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1013869-09.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

com pedido de tutela provisória de urgência proposta por JOSE 

VIRGOLINO FILHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos 

pedidos para que seja determinado ao Requerido que conceda o benefício 

de auxílio-doença ao Requerente ou, alternativamente, o benefício de 

aposentadoria por invalidez, bem como que seja condenado ao pagamento 

das parcelas retroativas, contadas da data do requerimento administrativo. 

Deu à causa o valor de R$ 12.540,00 (doze mil quinhentos e quarenta 

reais). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente 

ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e 

também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. 

Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse 

sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. No que tange as ações 

previdenciárias, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

vem seguindo o mesmo entendimento, asseverando que compete ao 
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Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Melhor elucidando, imperioso 

transcrever as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO 

INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE 

FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA 

– NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) – 

Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

– INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS 

AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública , ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e 

o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e 

X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na 

Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009752-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GILENE RIBEIRO (AUTOR(A))

CLEIA MARIA TRINDADE DO AMARAL (AUTOR(A))

MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT10661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1009752-14.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Tendo em vista a interposição do 

Recurso de Apelação (ID nº 23344732) e considerando o decurso do 

prazo para apresentar as Contrarrazões, determino a remessa dos 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

análise do recurso interposto. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042711-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA BRAGA PEIXOTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1042711-33.2019.8.11.0041 Vistos, etc. O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos, alegando que não foi disponibilizado o ato 

decisório a ser impugnado, requerendo a reabertura do prazo processual 

para proceder com a respectiva impugnação (ID nº 26652458). Todavia, 

em que pese a argumentação despendida pelo Requerido, verifica-se que 

a sentença de ID nº 25872563 foi devidamente proferida e disponibilizada 

no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18.11.2019, ou seja, não há que se 

falar em não disponibilização do ato decisório, razão pela qual indefiro o 

pedido de ID nº 26652458. Na mesma oportunidade, tendo em vista que 

não foi interposto recurso da sentença retro, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004710-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SOARES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA OAB - MT18787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS (SEJUDH) SR. FLÁVIO AUGUSTO DE AMORIM (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS - SR. FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1004710-13.2018.8.11.0041 Vistos, etc. O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos, alegando que não foi disponibilizado o ato 

decisório a ser impugnado, requerendo a reabertura do prazo processual 

para proceder com a respectiva impugnação (ID nº 26718772). Todavia, 

em que pese a argumentação despendida pelo Requerido, verifica-se que 

a sentença de ID nº 26183590 foi devidamente proferida e disponibilizada 

no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18.11.2019, além do que não há nos 

autos quaisquer provas que demonstrem que ocorreu um erro no Sistema 

PJe que não possibilitasse a visualização do decisum, ou seja, não há que 

se falar em não disponibilização do ato decisório, razão pela qual indefiro 

o pedido de ID nº 26718772. Na mesma oportunidade, tendo em vista que 

não foi interposto recurso da sentença retro por nenhuma das partes, e 
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considerando que não há necessidade de remessa dos autos ao E. TJ/MT 

para reexame necessário em razão do art. 496, §4º do CPC, determino à 

Secretaria Unificada da Fazenda Pública que certifique o trânsito em 

julgado da decisão e remetam os autos ao arquivo com todas as baixas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012115-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL FAZENDA J R LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA 

DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1012115-66.2019.8.11.0041 Vistos, etc. O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos, alegando que não foi disponibilizado o ato 

decisório a ser impugnado, requerendo a reabertura do prazo processual 

para proceder com a respectiva impugnação (ID nº 26725079). Todavia, 

em que pese a argumentação despendida pelo Requerido, verifica-se que 

a sentença de ID nº 25853992foi devidamente proferida e disponibilizada 

no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18.11.2019, além do que não há nos 

autos quaisquer provas que demonstrem que ocorreu um erro no Sistema 

PJe que não possibilitasse a visualização do decisum, ou seja, não há que 

se falar em não disponibilização do ato decisório, razão pela qual indefiro 

o pedido de ID nº 26725079. Na mesma oportunidade, tendo em vista que 

não foi interposto recurso da sentença retro por nenhuma das partes, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

reexame necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023702-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE VINHAS CATAO OAB - SP244865-O (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DUARTE SIROTHEAU DA COSTA OAB - RJ189458 

(ADVOGADO(A))

RONALDO REDENSCHI OAB - SP283985-O (ADVOGADO(A))

JULIO SALLES COSTA JANOLIO OAB - RJ119582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1023702-56.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para 

Impugnar a Contestação no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013614-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1011051-84.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação pelo 

Procedimento Comum proposta por ANGELICA CRISTINA DA SILVA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja declarada a 

nulidade dos contratos temporários nº 47001/2015, 01680/2016, 

04667/2017 e 02329/2018, bem como que seja condenado o Requerido ao 

pagamento do FGTS, no montante de 8% sobre a remuneração percebida 

durante a vigência dos Contratos Temporários acima especificados, o que 

totaliza o valor de R$ 10.728,76 (dez mil setecentos e vinte e oito reais e 

setenta e seis centavos). Deu à causa o valor de R$ 10.728,76 (dez mil 

setecentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos). Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual 

ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003297-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NARDES DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR OAB - MT21477/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1003297-14.2020.8.11.0002 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por LEANDRO NARDES DO NASCIMENTO contra ato 

indigitado coator de lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados na 

exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinado o licenciamento do veículo Honda Fit, cor preta, ano/modelo 

2006 e placa DPR0091, até decisão de mérito. Escuda a pretensão à vista 

dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 
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deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, e, sua obra, Mandado de segurança, 23º edição, 

Malheiros Editores, 2001: “(...) para a concessão da liminar devem 

concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em 

que se assenta o pedido da inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão 

de mérito- fumus boni iuris e periculum in mora.” Pois bem. Como alhures 

relatado, busca o impetrante com a concessão da medida liminar a 

determinação para que o veículo Honda Fit, cor preta, ano/modelo 2006 e 

placa DPR0091, seja licenciado sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. Analisando 

sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que houve a 

notificação regular do Impetrante para exercer o direito de defesa. É 

necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do 

Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade deste e, só 

então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do 

art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de 

infração ressai que não houve cumprimento da legislação de trânsito. Com 

efeito, da relação das multas apresentadas, denota-se que não se 

observou a exigência da dupla notificação a infratora a que alude os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA 

LICENCIAMENTO DOVEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA 

RATIFICADA. 1.O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é 

no sentido de que é ilegal, como condição para o licenciamento do veículo, 

a exigência do pagamento de multa imposta sem prévia notificação ao 

infrator para defender-se em processo administrativo. 2.Não havendo a 

prévia e regular notificação ao infrator, para fins de defesa, tem garantido 

o direito de renovar licenciamento de veículo com multas pendentes de 

pagamento. Aplicação do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado". ReeNec, 3175/2014, DRA.VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

13/05/2014, Data da publicação no DJE 21/05/2014. REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014. Assim, o 

condicionamento do ato ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Desta 

forma, embora o art.131, parágrafo 2º do Código de Trânsito disponha que 

o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos os débitos 

existentes relacionados ao veículo, entendo que este dispositivo legal se 

revela inconstitucional, pois a coerção dos administrados para cumprir 

determinadas exigências legais, seja direta ou indiretamente, implica em 

restrições a direitos individuais e, por essa razão, deve ser repelida. Data 

vênia, a legislação de transito não pode ter o condão de impedir a livre 

circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de 

propriedade, e, na realidade é isso que acontece, ficando o veículo do 

impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, há possibilidade de 

ser apreendido, sem contar imposição de novas multas e lançamentos de 

pontos na carteira de motorista. Desta feita, a ausência da notificação 

regular corrobora a ilegalidade do ato. ISTO POSTO, e com base nas 

alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela 

cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o Honda Fit, cor preta, ano/modelo 2006 e 

placa DPR0091, sem a exigência do pagamento prévio das multas. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo 

nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro 

a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. Após voltem-me conclusos. 

Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013626-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI SILVA COSTA CAMARGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABA (LITISCONSORTES)

DÉBORA LEMES S BONONP (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1013626-65.2020.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar 

impetrado por IVANI SILVA COSTA contra ato indigitado coator de lavra da 

ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

DÉBORA LEMES BONOMO, ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar que seja determinada a suspensão do ato 

administrativo impugnado, bem como que seja determinada a nomeação e 

posse da Impetrante no cargo de professora de Educação Especial. Aduz, 

em síntese, que se submeteu ao processo seletivo para o cargo de 

Professora com Especialização em Atendimento Educacional 

Especializado e/ou Educação Especial (AEE) com opção para Regional Sul, 

sendo aprovada na 3ª colocação e, posteriormente, convocada para 

apresentação dos documentos exigidos em edital para a realização da 

posse. Relata que no dia 09.03.2020, ao se dirigir a secretaria Municipal de 

Educação de Cuiabá, teve a sua posse indeferida pela autoridade 

Impetrada sob o fundamento de não preencher os requisitos de 

escolaridade exigidos pelo edital. Pontua que detém habilitação suficiente 

para ser nomeada e empossada no cargo de professora de Educação 

Especial, estando comprovadamente apta nos termos do edital, para o 

exercício do cargo com atendimento educacional especializado. Ampara a 

sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Não é demais salientar que o 

Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger 

direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 
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impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante a concessão da liminar para que seja 

determinada a suspensão do ato administrativo impugnado, bem como que 

seja determinada a nomeação e posse da Impetrante no cargo de 

professora de Educação Especial. É cediço que o edital, além de dar 

publicidade (ato convocatório), estabelece os requisitos para o cargo e as 

regras do certame. Daí provém a máxima de que o edital “faz lei entre as 

partes”. Nesse sentido segue o entendimento da Jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “CONCURSO PÚBLICO - 

PARÂMETROS - EDITAL. O EDITAL DE CONCURSO, DESDE QUE 

CONSENTÂNEO COM A LEI DE REGÊNCIA EM SENTIDO FORMAL E 

MATERIAL, OBRIGA CANDIDATOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”. (RE 

480129, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 

30/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT 

VOL-02379-07 PP-01454). Segundo consta nos autos, a Impetrante foi 

aprovado no concurso público regido pelo Edital de Processo Seletivo nº 

005/2019/GS/SME para o cargo de Professor com Especialização em 

Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial (AEE) – 

Regional Sul. Todavia, verifica-se que a autoridade coatora não concedeu 

a posse para a vaga em que a Impetrante foi aprovada, uma vez que, foi 

apresentada titulação de diploma diversa da exigida do edital. Percebe-se 

que o Edital do certame trazia a previsão dos requisitos necessários para 

aqueles que concorressem ao cargo acima mencionado. Melhor 

abalizando, transcrevo os itens previstos no edital que rege o certame: 

“14.1 - Para a contratação dos profissionais selecionados, com a devida 

aprovação no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para Contratação 

Temporária e Formação de Cadastro Reserva, serão exigidos os 

seguintes documentos: a) RG, CPF e Título Eleitoral, cópia do PIS ou 

PASEP; b) Certificado de reservista; c) Diploma ou Certificado de ensino 

Superior da área da função a ser exercida ou Atestado de Conclusão e 

Histórico Escolar; d) Comprovante de abertura de Conta Corrente 

(pessoal) no Banco do Brasil, em Agência da Capital (caso o candidato já 

possua conta corrente no Banco); e) Comprovante de residência; f) 

Certidão Negativa Civil e Criminal de 1° e 2° Grau, do Poder Judiciário de 

Mato Grosso; g) Certidão Negativa Civil e Criminal de 1° e 2° Grau, do 

Poder Judiciário Federal; h) Exame Admissional (Exames Médicos); i) 

Declaração de Relação de Parentesco, conforme Anexo VII; j) Declaração 

de Bens e Valores (IRRF ano anterior); k) Declaração de regularidade com 

a Justiça Eleitoral; l) Declaração de Regularidade devidamente assinada, 

Anexo IV; m) Diploma de Licenciatura Plena na área de atuação, ou 

Atestado de Conclusão acompanhado do Histórico Escolar (Professor); n) 

Comprovação de formação ou capacitação específica, no caso de opção 

por atuar na Educação Especial, Educação Infantil e/ou Educação de 

Jovens e Adultos EJA (Professor); o) Diploma de graduação na área de 

atuação ou Atestado de Conclusão acompanhado do Histórico Escolar 

(Técnico de Nível Superior); p) Diploma ou certificado de conclusão, 

acompanhado do Histórico Escolar, no Ensino Médio; q) Diploma ou 

certificado de conclusão, acompanhado do Histórico Escolar, no Ensino 

Médio com Formação em Magistério e/ou Diploma da Graduação em 

Pedagogia ou Atestado de Conclusão acompanhado do histórico Escolar 

(Técnico em Desenvolvimento Infantil/TDI)”. Percebe-se que a Impetrante é 

graduada em Pedagogia e possui especialização na área de 

Psicopedagogia Clínica e Institucional, e a previsão editalícia é expressa ao 

exigir a comprovação de formação ou capacitação específica, no caso de 

opção por atuar na Educação Especial, Educação Infantil e/ou Educação 

de Jovens e Adultos EJA, o que não ocorreu na hipótese. Não sendo 

apresentada a titulação específica a qual prevê o cargo, não se mostra 

crível a concessão da posse da Impetrante, ficando, assim, constatada a 

ausência do preenchimento dos requisitos exigidos nos itens 14.1 do edital 

do certame. Desta feita, não se pode reputar ilegal e abusivo o ato da 

autoridade coatora que atenta para o cumprimento das disposições legais 

e normativas contidas no edital do certame. Nesse sentido, segue o 

entendimento da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. 

REGRA DO EDITAL. Não assiste à impetrante o alegado direito líquido e 

certo à nomeação e posse, considerando não ter preenchido o requisito 

de diplomação necessário, especificado no Edital do certame. Recurso 

desprovido”. (RMS 18.584/DF, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 

Quinta Turma, DJ 16/5/05). “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS EXIGIDOS PELO EDITAL 

NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A 

Recorrente não possuía a habilitação específica exigida para o exercício 

do cargo de especialista na educação: supervisor pedagógico. Não 

atendeu aos requisitos exigidos pelo Edital que regula o certame – n.º 

01/2001, na medida em apresentou somente o diploma de licenciada em 

Pedagogia, que comprovava estar habilitada em Supervisão de Ensino 

Fundamental – Licenciatura Curta. Não há falar em ofensa a direito líquido 

e certo a ser protegido pelo mandamus. 2. Recurso ordinário conhecido, 

porém, desprovido”. (RMS 18.331/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta 

Turma, DJ 2/5/05). Portanto, ante a ausência de um dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se 

pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002191-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE PRADO VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1010285-31.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Progressão 

proposta por PEDRO HENRIQUE PRADO VIEIRA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados, onde objetiva a tutela provisória de 

urgência para que seja determinado ao Requerido que proceda à 

progressão do Autor para Soldado nível III da Policia Militar do Estado de 

Mato Grosso a partir do dia 01.03.2013, bem como o recebimento dos 

valores retroativos de seu soldo. Deu à causa o valor de R$ 21.041,21 

(vinte um mil e quarenta e um reais e vinte e um centavos). Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual 

ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 
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Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003461-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA SERAFINS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1003461-56.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança 

proposta por ARIANA SERAFINS SANTOS FERREIRA em face do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos qualificados, onde objetiva a tutela 

provisória de urgência para que seja condenado o Requerido ao 

pagamento da quantia expressa dos dias trabalhados e suas respectivas 

verbas rescisórias, mais os encargos daí advindos, bem como ao 

pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 

18.917,82 (dezoito mil novecentos e dezessete reais e oitenta e dois 

centavos). Deu à causa o valor de R$ 18.917,82 (dezoito mil novecentos e 

dezessete reais e oitenta e dois centavos). Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual 

ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1056607-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINGLID SOUZA DE DEUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GITIRANA CAETANO OAB - MT27018/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO DA SEJUDH- 

SOCIOEDUCATIVO/2018 DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(LITISCONSORTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO: 1056607-46.2019.8.11.0041 

(PJE 3) Vistos etc. Defiro o pedido ID n°. 28017114, assim, nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. No mais, cumpra-se a decisão de ID nº. 27016357. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035388-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MORAES ZUCATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI OAB - MT19885/O (ADVOGADO(A))

ZAID ARBID OAB - MT1822-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN OAB - MT10192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1035388-74.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Anulatória de 

Débito Fiscal proposta por ANDRÉ DE MORAES ZUCATO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados, onde objetiva a tutela 

provisória de urgência para que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário nº 448007/337/76/2015. Deu à causa o 

valor de R$ 20.368,81 (vinte mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta 

e um centavos). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038965-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE VARELA CAON OAB - PE32765 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 
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PROCESSO Nº 1038965-60.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

BANCO PAN S.A. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da 

multa arbitrada pelo PROCON Estadual, objeto do Processo Administrativo 

FA nº 0113-015.025-2. Aduz, em apertada síntese, que o PROCON 

Estadual, através do processo administrativo nº 0113-015.025-2, aplicou 

multa administrativa, sob o fundamento de que infringiu ditames presentes 

na legislação consumerista. Sustenta que atuou em estrita observância ao 

pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo 

da legislação consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão 

proferida na seara administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de 

consequência, da penalidade injustamente aplicada. Defende, ainda, sobre 

a desproporcionalidade das multas aplicadas, invoca o princípio da 

proporcionalidade e objeta sobre o desvio de finalidade das multas. 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, 

previstos no art. 300 do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar 

tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração 

do processo. Para a concessão da tutela provisória de urgência se mostra 

necessária a comprovação da evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. 

Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter 

uma decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da 

multa arbitrada pelo PROCON Estadual, objeto do Processo Administrativo 

FA nº 0113-015.025-2. O cerne da questão posta em litígio é conferir se a 

aplicação das multas pelo PROCON Estadual contra a 

empresa-Requerente possui amparo legal ou, em caso negativo, há notória 

usurpação da sua competência fiscalizatória. Em que pese louvável a 

argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito 

liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento 

da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das 

alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, 

“caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao 

princípio da legalidade. Neste sentido, em análise perfunctória da malha 

documental acostada aos autos, notadamente pela Carta de Informações 

Preliminares – CIP e pelas decisões administrativas proferidas (ID nº 

23431507 e seguintes), verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, 

ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu 

àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem 

força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se 

deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de 

acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerado excessiva, fato é 

que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, 

caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade 

na aplicação das pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há 

que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio 

de processo administrativo em estrita observância ao devido processo 

legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, 

assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 

grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supradita decisão encontra-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON Estadual, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância 

administrativa. Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que 

houve qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram 

no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser 

mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com 

os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, 

tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a sua 

exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do 

CTN. Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO 

– DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra 

hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do 

juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes 

os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, 

de consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Importante destacar que a jurisprudência pátria atualmente tem entendido 

que a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é o caso 

dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista 

a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do CTN. 

Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na legislação 

pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma situação não 

regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera de 

competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da 

separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que “nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 
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nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o Requerido 

Estado de Mato Grosso, para, querendo, apresentar a sua defesa, no 

prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 25 de 

março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040394-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO KENJI MUROFUSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO OAB - MT15917/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1040394-62.2019.8.11.0041 Vistos, etc. A parte Autora manifestou-se 

nos autos informando o descumprimento da medida antecipatória 

anteriormente deferida (ID nº 28712596). Assim sendo, diante do alegado 

descumprimento da ordem, determino a intimação do Requerido, bem como 

do Presidente do DETRAN/MT, para cumprir a decisão judicial de ID nº 

25438283 no prazo de 05 (cinco) dias, devendo acostar comprovante do 

seu efetivo cumprimento nos autos. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006287-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODENILMA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Conselho Estadual da Pesca (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1006287-55.2020.8.11.0041 

(PJE 3) Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por MARIA ODENILMA DA SILVA, pessoa física 

qualificada nos autos, em face de ato a ser praticado pelo PRESIDENTE DO 

CONSELHO ESTADUAL DA PESCA – CEPESCA, Senhor Alex Sandro 

Antonio Marega, igualmente qualificado nos autos, por meio do qual se 

alega, em síntese, que a impetrante é presidente da Associação do 

Segmento da Pesca do Estado de Mato Grosso – ASP-MT e nessa 

condição possui posicionamento contrário ao Projeto de Lei encaminhado 

pelo Poder Executivo, denominado “cota zero”, razão pela qual é 

constantemente preterida e barrada em diversas reuniões de discussão 

do tema que o Executivo organiza. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. É o 

necessário relato. Fundamento. Decido. Primeiramente, verifica-se que o 

presente mandamus, fora impetrado contra ato tido por coator do 

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DA PESCA – CEPESCA DA 

SEMA-. Nesse contexto, cumpre destacar que nesta Comarca foi 

instaurada a Vara Especializada do Meio Ambiente, a qual compete 

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente 

(SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente.”. Com efeito, da leitura 

da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, depreende-se que a Vara Especializada do Meio Ambiente possui 

competência absoluta para o julgamento do presente mandamus, em razão 

do objeto da demanda e da autoridade indicada como coatora. Acerca do 

tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. 

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada do Meio Ambiente processar e julgar a presente demanda. 

Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos 

termos do art. 64 do CPC/2015. Dê-se todas as baixas desta ação em 

relação à esta vara. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 25 

de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062402-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONELITA ALVES DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1062402-33.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer proposta por ANTONELITA ALVES DA SILVA MORAES em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados, onde objetiva a tutela 

provisória de urgência para que seja determinado ao Requerido que 

proceda à inclusão da Requerente no quadro de acesso à promoção por 

requerimento, bem como para retificar o tempo de serviço. Deu à causa o 

valor de R$ 29.932,00 (vinte e nove mil reais e novecentos e trinta e dois 

reais). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente 

ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e 

também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. 

Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse 

sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024114-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ALEXANDRA DE OLIVEIRA DA MATA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1024114-16.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para 

Impugnar a Contestação no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046595-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO DA SILVA NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES OAB - MT4083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1046595-70.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação pelo 

Procedimento Comum proposta com o escopo de obter decisão para que 

seja suspensa da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052219-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERNANDES CASULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1052219-03.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação pelo 

Procedimento Comum proposta com o escopo de obter decisão para que 

seja suspensa da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006390-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1006390-62.2020.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de 

Auxílio-Acidente com pedido de tutela provisória de urgência movida por 

CEZAR DOS SANTOS SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, objetivando que seja determinada a implantação do 

benefício previdenciário de auxílio acidente, até decisão de mérito. Deu à 

causa o valor de R$ 56.892,88 (cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa 

e dois reais e oitenta e oito centavos). Juntou documentos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é 
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INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado 

em 28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009994-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARCOLAN CAMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1009994-31.2020.8.11.0041 (PJE 

03) Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela 

provisória antecipada inaudita altera pars proposta por JUSSARA 

MARCOLAN CAMOES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

devidamente qualificados, onde objetiva com o provimento antecipatório 

que seja determinada ao requerido que promova a prorrogação do 

contrato de trabalho, até decisão de mérito. Deu à causa o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1058326-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA OAB - AM11041 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1058326-63.2019.8.11.0041 

(PJE 3) Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA. 

contra ato tido por ilegal de lavra do AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO; GERENTE DE RECUPERAÇÃO DA 

RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT E SUPERINTENDENTE DA ANÁLISE DA 

RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS 

incidente sobre a energia elétrica em percentual consideravelmente 

superior à alíquota interna geral, de sorte que lhe seja autorizado o 

recolhimento da exação através da alíquota interna geral do Estado, até 

decisão de mérito. Aduz, em síntese, que é consumidor final de energia 

elétrica fornecida por Energisa Mato Grosso S.A., sendo contribuinte de 

fato do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Assevera que o ICMS, em relação ao serviço de fornecimento de energia 

elétrica está sujeito à alíquota superior a alíquota básica (regra geral), 

sendo que referida alíquota é inquestionavelmente diferenciada e 

discriminatória em relação à fixação da alíquota de outros produtos que se 

submetem ao regime ordinário. Assenta que, ao fixar ao fixar alíquota 

exorbitantemente superior em relação às prestações onerosas de 

serviços de fornecimento de energia elétrica, o legislador estadual ignorou 

a orientação contida no princípio da seletividade. Escuda a pretensão à 

vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um 
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remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente mandamus foi 

impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao 

ICMS incidente sobre a energia elétrica em percentual consideravelmente 

superior à alíquota interna geral, de sorte que lhe seja autorizado o 

recolhimento da exação através da alíquota interna geral do Estado, até 

decisão de mérito. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 27082631 e 

seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade 

indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. A 

propósito, a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso já se pronunciou quanto à alíquota incidente sobre 

a energia elétrica, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA 

INDEFERIDA – ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ALÍQUOTADE 

27% – PRETENSÃO DE REDUÇÃO SOB O PRETEXTO DE OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE (ART. 153, §3º, INC. I DA CF/88) – 

INOCORRÊNCIA – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – 

DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR – IMPOSSIBILIDADE 

DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES – MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL PLENO – RECURSO 

DESPROVIDO”. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste 

momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que 

não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade tida 

por coatora. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores 

para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se 

o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004833-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECLENIO MATIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1004833-45.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

VALDECLENIO MATIAS DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a procedência dos pedidos para que seja determinado ao 

Requerido que proceda à promoção do Requerente à graduação de Cabo 

PM/MT, a contar de 26.08.2004; 3º Sargento, a partir de 26.08.2008; de 2º 

Sargento, a partir de 26.08.2011; e 1º Sargento a contar de 26.08.2014, 

bem como as diferenças dos retroativos de salário, terço de férias, 

decimo terceiro salário e auxilio fardamento, até decisão final da presente 

ação. Deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual 

ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019008-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLON DE PINHO NOVAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1019008-78.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com pedido de antecipação de tutela c/c com Danos Morais 

proposta por ERLON DE PINHO NOVAIS em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a procedência dos pedidos para que seja determinado ao 

Requerido que garanta ao Autor o direito de figurar na listagem do limite 

quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT nº 1475 

de 26.04.2016, para que o mesmo possa concorrer à promoção à 

graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de Setembro de 2008. 

Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual 

ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 
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perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013744-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DOS SANTOS DULTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1013744-41.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Indenizatória com pedido de tutela provisória de urgência proposta por M. 

F. S. D., A. T. S. D., M. V. J. S. D., menores impúberes, neste ato 

representados por sua avó paterna, a Sr.ª MARINALVA DOS SANTOS 

DULTRA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

que seja determinado ao Requerido que pague uma pensão mensal aos 

Requerentes no valor de R$ 2.000.00 (dois mil reais). Aduzem, em síntese, 

que são filhos e genitora, respectivamente, do Sr. Manaces dos Santos 

Dultra, o qual veio a óbito no dia 02.04.2017 nas dependências do Fórum 

Cível e Criminal da Comarca de Cuiabá em razão do projétil de arma de 

fogo disparado em sua direção pelo Agente Prisional, o Sr. Pery Taborelli 

Silva Neto. Relatam que, segundo a narrativa do referido agente público, 

receberam na data do fato 08 (oito) presos que se submeteriam à 

audiência de custódia, dentre os quais estava o Sr. Manaces, ocasião em 

que, durante o trajeto pelas dependências do Fórum da Comarca de 

Cuiabá, o mencionado custodiando empreendeu fuga, momento em que o 

Agente Prisional efetuou o disparo do projétil de arma de fogo para conter 

a debandada. Asseveram que, findo o inquérito policial, o Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso ofertou denúncia em face do agente público 

que efetuou o disparo do projétil de arma de fogo pela prática do crime de 

homicídio culposo, estando ainda pendente de julgamento. Pontuam que 

estão desguarnecidos de assistência Estatal, necessitando de uma 

pensão para poder reestruturar a família, não lhes restando alternativa 

senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus 

direitos. Amparam a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela 

provisória de urgência, previstos nos arts. 300 e seguintes do CPC/2015. 

Pugnaram pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruíram a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à 

gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão 

do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento 

de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da Justiça Gratuita. No mais, verifico que não se aplica 

a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade 

do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do NCPC/2015). Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. In casu, buscam os Requerentes a concessão da tutela 

provisória de urgência para que seja determinado ao Requerido que pague 

uma pensão mensal aos Requerentes no valor de R$ 2.000.00 (dois mil 

reais). Do perfunctório exame dos autos, entendo como não 

demonstrados os requisitos necessários para a concessão da almejada 

tutela provisória. Isso porque, nesse momento processual, antes da 

formação do contraditório, com a respectiva produção de provas e a 

angularização da relação processual, e considerando o modo que o 

pedido foi formulado na inicial, não há que se falar em concessão da tutela 

almejada, pois o seu deferimento implicaria no esgotamento do mérito da 

causa, o que é inadmissível por ofensa aos princípios do devido processo 

legal, do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, segue o 

entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS AUTORIZADORES – MÉRITO DO AGRAVO E DO MANDAMUS – 

PREJULGAMENTO DA CAUSA INDEVIDO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO 1. O deferimento de uma liminar em mandado de 

segurança exige que a espera do provimento final possa gerar dano de 

difícil reparação e a relevância do fundamento das alegações. 2. ‘O 

agravo de instrumento, recurso dotado de restrita cognição, não se presta 

ao esgotamento do mérito da ação principal, sob pena de indevido 

prejulgamento da causa pelo tribunal’ (TRF-2, 6ª Turma, AGT 126048)”. 

(N.U 0086978-80.2012.8.11.0000, SERGIO VALERIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2013, Publicado no 

DJE 11/04/2013). Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores 

para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se pessoalmente o 

Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do 

Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no 

art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à parte Requerente 

para impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre representante 

do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias 

e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo nº 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006446-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOIDE MARQUES DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1006446-37.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança 

proposta por NOIDE MARQUES DINIZ em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja 

reconhecida a nulidade do contrato celebrado entre as partes, bem como 

que seja condenado o Requerido ao pagamento do valor do FGTS sobre a 

remuneração da Requerente, referente à todo o período laborado 

(13.02.2008 – 24.12.2011). Deu à causa o valor de R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa 

é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que 

define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas 
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Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Ressalta-se que, embora a parte Autora tenha atribuído a esta causa valor 

acima de 60 (sessenta) salários mínimos, o fato é que a o mesmo foi feito 

de modo completamente aleatório, de modo a forçar a vinda dos autos 

para a Vara de Fazenda, o que caracteriza a tentativa de burla da 

distribuição e merece nosso repúdio, em atenção ao disposto na 

Resolução nº 04/2014/TP/TJMT, in verbis: “Art. 2º. Na análise de 

recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da 

causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio 

virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a 

remessa a outro juízo, onde será digitalizado”. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022048-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO LEON LEITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE TEREZINHA LEON LEITE OAB - 284.821.581-04 

(REPRESENTANTE)

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1022048-34.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às 

partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado 

pela parte Autora, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008431-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CATARINA ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1008431-07.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de 

Benefício Previdenciário com pedido expresso de antecipação de tutela, 

proposta por LUCIANA CATARINA ARRUDA DA SILVA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados na exordial, objetivando a antecipação do provimento 

antecipatório para que seja determinado o restabelecimento do benefício 

de Auxílio-Doença Acidentário, desde a data de sua cessação. Aduz, em 

síntese que, enquanto segurado da previdência Social foi vítima de 

acidente de trânsito, apresentando quadro clínico de artralgia crônica 

sobre joelho direito associada a ruptura completa do LCA. Relata que em 

decorrência do acidente permaneceu em gozo de benefício de auxílio 

doença até 30.06.2015, contudo, após esse período a autarquia federal 

lhe deu alta médica e indeferiu a prorrogação do benefício previdenciário. 

Sustenta que o benefício cessado de forma indevida, uma vez que 

continua incapacitada para o trabalho que exercia. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Escuda a sua pretensão à vista 

dos requisitos da tutela de urgência: verossimilhança das alegações e 

risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Provimento antecipatório 

indeferido na J.F. Devidamente citado, o Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS apresentou Contestação ID nº 5565661, alegando, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos. A parte autora intimada apresentou sua 

Impugnação à Contestação ao ID nº 5565686, rechaçando os argumentos 

da defesa e ratificando os pedidos contidos na inicial em todos os seus 

termos. Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste 

juízo, a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo 

médico informado que o Requerente apresenta capacidade laboral (ID nº. 

21256564). Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 

uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, cuida-se de 

Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário com pedido de 

antecipação de tutela no qual o requerente visa que seja o requerido 

proceda com o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário (B: 91), bem como seja convertido em aposentadoria por 

invalidez. A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei nº 8.213/91, 

que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social. Nos 

termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é 

concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for 

o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. 

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano 

Gonçales que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo 

após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o demandante faça 

jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira 

de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de 

quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário. 

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule. Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em 

sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que 

“Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, 

fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o 

sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em 

conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado 

não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda 

permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em 
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sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 

incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Nesse contexto, 

analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a 

perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID nº. 

21256564), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte 

Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo 

comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade 

para exercer as suas atividades laborais. Ora, conforme elucidado acima, 

não resta dúvida que o demandante não preenche os requisitos exigidos 

pela Lei de regência, razão pela qual não é devido o restabelecimento do 

seu benefício previdenciário. Nesse sentido segue o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - 

POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO 

ADESIVO PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer 

nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente 

ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do 

trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior 

Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo 

prejudicado”. (Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Portanto, ante a 

não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento 

antecipatório anteriormente deferido e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES 

OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013158-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MARTINEZ JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MURINELLI FRANCISCO OAB - PR60926 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fundação Getúlio Vargas (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO N°: 1013158-43.2016.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. À vista da inércia da impetrante em dar 

prosseguimento no feito, resta evidente a aplicação do art. 485, II do Novo 

Código de Processo Civil, cujo ordenamento autoriza o arquivamento dos 

autos e a extinção do processo. Diante disso, é cabível a extinção do feito 

quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes, bem como quando a parte devidamente intimada deixa de 

providenciar as diligências que lhe competia ou abandona a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 485, incisos, II e III do NCPC. 

DISPOSITIVO. ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, inciso II do Novo Código de Processo Civil. P.I. e após, não 

havendo recurso voluntário, arquivem-se com todas as baixas. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1004918-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1004918-60.2019.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às 

partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado 

pela parte Autora, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003184-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA P. PIRES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1003184-40.2020.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às 

partes, revogo a decisão retro, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pela parte Autora, para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. 

Publique-se e Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003193-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA P. PIRES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1003193-02.2020.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às 

partes, revogo a decisão retro, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pela parte Autora, para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. 

Publique-se e Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006405-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1006405-70.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Anulatória com pedido de tutela provisória de urgência 

promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE 

MT em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que 

lavrou o Auto de Infração nº 0012/2010, bem como a nulidade da 

respectiva multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aduz, em 

síntese, que foi autuada pelo Requerido, por meio de seu órgão 

administrativo, o PROCON Municipal de Cuiabá, por suposta infração ao 

art. 20, § 2º da Lei Federal nº 8.078/90 c/c art. 1º da Lei Municipal nº 

4.069/2001 (Lei da Fila) e art. 1º, parágrafo único, I, do Decreto Municipal 

nº 4.334/2005, que regulam o tempo de espera em fila, tendo sido lavrado 

o Auto de Infração nº 0012/2010, e instaurado o Processo Administrativo 

nº 139/2010. Narra que a instauração do aludido processo administrativo 

se deu em decorrência de reclamação apresentada por Ademir Lozano 

perante o PROCON Municipal, sob a alegação de que teria permanecido 

aguardando em fila para atendimento por tempo superior ao permitido na 

Lei Municipal nº 4.069/2001 (Lei da Fila) e art. 1º, parágrafo único, inciso I, 

do Decreto Municipal nº 4.334/2005. Assevera que está sujeita às 

sanções administrativas previstas nos artigos 56 e 57 da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor). Relata que foi regularmente notificada 

e apresentou impugnação nos autos do processo administrativo acima 

mencionado, contudo, o Requerido julgou subsistente o Auto de Infração, 

condenando a Requerente ao pagamento de multa no valor de 18.795,22 

UFIRs (dezoito mil setecentos e noventa e cinco inteiros e vinte e dois 

centésimos de Unidades Fiscais de Referência), o que equivale a R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Pontua que não efetuou o pagamento da 

aludida multa administrativa e se faz valer da presente ação para que o 

ato que lavrou o auto de infração e a aplicação da multa seja anulado. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. O feito foi 

remetido para a Central de Conciliação e Mediação deste Fórum da Capital, 

mas a tentativa restou infrutífera, ante a impossibilidade de o Município 

efetuar acordo, por ausência de expressa autorização (ID nº 1632157). 

Foi indeferida a tutela provisória (ID nº 1980221). A parte Autora 

apresentou pedido de reconsideração da tutela provisória, alegando que 

efetuou o depósito do valor integral do débito discutido (ID nº 7310119), o 

qual foi acolhido, conforme decisão de ID nº 18644876. Devidamente 

citado, o Requerido Município de Cuiabá apresentou Contestação nos 

autos (ID nº 1547476), pugnando, no mérito, pela improcedência dos 

pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 19141048), onde a parte 

Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificou os 

termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos. O 

ilustre representante do Parquet apresentou parecer técnico (ID nº 

20972391), pronunciando-se pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente da manifestação daquela instituição. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de 

mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção 

de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a 

análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para seja 

declarada a nulidade do ato administrativo que lavrou o Auto de Infração 

nº 0012/2010, bem como a nulidade da respectiva multa no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Em que pese a louvável argumentação 

despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, 

isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da 

legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, 

dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, em análise dos 

fatos e da documentação acostada, verifica-se que o órgão fiscalizatório 

do PROCON Municipal, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente 

demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando 

que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura 

excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à 

matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único – A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo” – Destacamos. Evidentemente que na hipótese em 

tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa 

seja considerada excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, 

fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, 

portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de 

razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. Nesse 

contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi 

determinada por meio de processo administrativo em estrita observância 

ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, 

inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 

grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se 
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perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa na aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON, não demonstrando qualquer ilegalidade no processo 

administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão 

pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração 

agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e 

não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das 

alegações da Autora. Ademais, como já consignado em outras linhas, 

observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da 

análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely 

Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar”. O professor ensina ainda que “nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. Ainda 

segundo o professor Meirelles (1990), “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da 

Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender 

necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a 

questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente 

observado pelo administrado. Ou seja, não há ilegalidade, tampouco 

ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela 

parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade. 

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON 

MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É obrigação da recorrente o 

fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, 

adequado e eficiente. No caso vertente, comprovado que o serviço não foi 

oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a 

aplicação da multa. "Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a 

responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto 

pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa 

aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, 

podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o 

sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se 

fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição 

decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp 

n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece 

de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos 

embargos à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. 

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico 

para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder 

Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se 

manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e 

motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. Tendo em vista o depósito do 

valor integral do débito discutido realizado nos autos (ID nº 7310124), 

determino o levantamento dos valores em favor da parte vencedora. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e 

arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000318-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1008431-07.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cominatória de 

Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Benefício Previdenciário 

com pedido de tutela provisória de urgência proposta por LAURINDO DA 

SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário cessado desde junho de 2016. Aduz, em síntese que, sofreu 

um acidente de trabalho em Abril/2016, que resultou na sua incapacidade 

para o trabalho e para suas funções habituais, razão pela qual requereu 

junto ao INSS o benefício previdenciário de auxílio doença (B-91), sendo 

que o pedido foi deferido, por constatação de incapacidade laborativa. 

Informa que, após isso, pleiteou por meio de um Pedido de 

Reconsideração, a extensão do auxílio-doença, que também foi deferido 

(NB 6139551971), tendo efetivamente cessado os recebimentos em 

14/11/2016. Relata que, devido ao acidente sofrido adveio um traumatismo 

de músculo e de tendão ao nível torácico (CID 10 – S29), e, em 

decorrência da lesão inicial, o requerente passou a apresentar quadro de 

dor lombar baixa (CID 10 – M545), dor aguda (CID 10 – R52), além de dor 

torácica (CID 10 – R07.4), enfermidades estas que permanecem até a 

presente data. Por fim, sustenta que, a doença sob a qual está acometida 

só vem se agravando, em razão do acidente de trabalho que acabou por 

incapacita-la para as atividades laborais e, até a presente data 

permanece. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, 

previstos no art. 300 do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Provimento antecipatório deferido ao ID nº. 

4858486. Devidamente citado, o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS 

apresentou Contestação ID nº 6763363, alegando, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos. A parte autora intimada apresentou sua 

Impugnação à Contestação ao ID nº 8007964, rechaçando os argumentos 

da defesa e ratificando os pedidos contidos na inicial em todos os seus 

termos. Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste 

juízo, a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo 

médico informado que o Requerente apresenta capacidade laboral (ID nº. 

21850645). Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 
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uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cominatória de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de 

Benefício Previdenciário no qual o requerente visa que seja o requerido 

proceda com o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário (B: 91), bem como seja convertido em auxílio acidente. A 

matéria posta sub judice encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que dispõe 

sobre os Planos de Benefício da Previdência Social. Nos termos do art. 59 

do mencionado diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) 

segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que, ao 

abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, 

o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há 

nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o 

trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a 

incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao 

auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, 

constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade 

funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o demandante faça 

jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira 

de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de 

quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário. 

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule. Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em 

sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que 

“Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, 

fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o 

sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em 

conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado 

não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda 

permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em 

sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 

incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Nesse contexto, 

analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a 

perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID nº. 

21850645), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte 

Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo 

comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade 

para exercer as suas atividades laborais. Ora, conforme elucidado acima, 

não resta dúvida que o demandante não preenche os requisitos exigidos 

pela Lei de regência, razão pela qual não é devido o restabelecimento do 

seu benefício previdenciário. Nesse sentido segue o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - 

POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO 

ADESIVO PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer 

nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente 

ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do 

trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior 

Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo 

prejudicado”. (Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Portanto, ante a 

não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento 

antecipatório anteriormente deferido e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES 

OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001710-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODIVAL MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1001710-39.2017.8.11.0041. 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de 

Benefício Previdenciário com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por JOSE ODIVAL MARTINS em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para o fim de que seja determinado o 
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restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91) – NB: 

6062999639 – cessado desde 23.12.2016. Aduz, em síntese, que foi 

contratado pelas empresas E G Lucio – Me e Plaenge Empreendimentos 

Ltda. para exercer a função de carpinteiro no canteiro de obras da 

segunda empresa, com salário de R$ 1.367,52 (hum mil e trezentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Relata que no dia 

28.04.2014, quando prestava serviço no canteiro de obras da segunda 

empregadora, sofreu um acidente de trabalho, o qual ocasionou em uma 

fratura em seus antebraços, permanecendo afastado de suas atividades 

pelo INSS até o dia 23.12.2016, momento em que recebeu alta sem ter as 

mínimas condições de retornar ao labor. Pontua que, apesar de perícia 

médica do Requerido não constatar a sua incapacidade laborativa, ainda 

permanece com as patologias que ensejaram a manutenção do supradito 

auxílio previdenciário, o que vem lhe deixando sem amparo financeiro. 

Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Escuda a sua 

pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 

300 do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Inicialmente a presente ação fora distribuída 

erroneamente para uma das Varas Cíveis desta Comarca, sendo 

posteriormente declinada a competência à uma das Varas Especializadas 

da Fazenda Pública (ID nº 4669697). Provimento antecipatório deferido ao 

ID nº. 6820107 Devidamente citada, o requerido apresentou contestação 

ao ID n°. 8175864. Intimada a parte autora apresentou impugnação à 

contestação ao ID n°. 8692091. Determinada a realização de perícia 

médica por perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia 

designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente está 

incapacitado definitivamente para a atividade laborativa habitual (ID n°. 

19793883). Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub 

examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo 

desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos 

imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, I, do CPC/2015. Como relatado, cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta com o escopo de obter a concessão do benéfico de auxilio 

doença e no mérito a conversão para aposentadoria por invalidez. Pois 

bem. A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social. Nos termos do 

art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) 

segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que, ao 

abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, 

o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há 

nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o 

trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a 

incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao 

auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, 

constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade 

funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o demandante faça 

jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira 

de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de 

quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário. 

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule. Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em 

sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que 

“Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, 

fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o 

sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em 

conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado 

não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda 

permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em 

sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 

incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Nesse contexto, 

analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a 

perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID n°. 

19793883), verifica-se que foi amplamente demonstrado que o Requerente 

está incapacitado definitivamente para a atividade laborativa habitual Ora, 

conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante preenche 

os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devida a 

conversão do benefício de auxílio doença para aposentadoria por 

invalidez decorrente de acidente de trabalho. Nesse sentido segue o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO 

CONCLUSIVO E CONDIÇÕES PESSOAIS (TRABALHADOR BRAÇAL E 

IDADE AVANÇADA) – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO 

HABITUAL (PEDREIRO E SERVENTE) – COMPROVAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 

59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A PARTIR DA 

SENTENÇA) – PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – FIXAÇÃO DE 

OFÍCIO – 1% AO MÊS, ATÉ A LEI Nº 11.960/09 E, APÓS ISSO, ART. 1º-F 

DA LEI Nº 9.494/97 – RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF) E RESP Nº 

1.492.221/PR (TEMA Nº 905, STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO 

DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE 

CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.430/06, 

APÓS ISSO, APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO 

DO RESP Nº 1.492.221/PR (TEMA Nº 905, STJ) – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do 

benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença 

ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59). 2. O 

art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve 

ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas 

também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 3. 

Quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS, devem 

ser fixados em 1% ao mês, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando 

então passarão a incidir, a partir da citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), em 

consonância com o julgamento dos Temas nº 810 (STF – Repercussão 

Geral) e nº 905 (STJ – Recurso Repetitivo).4. Quanto ao regime de 

atualização monetária, tratando-se de parcelas retroativas do benefício, 

devem ser corrigidas de acordo com os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, no período anterior à vigência da Lei nº 
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11.430/2006, e, após esse período, pelo INPC, previsto no artigo 41-A da 

Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), em 

conformidade com o Tema nº 905 (STJ)”. (ReeNec 92112/2016, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) – Destacamos. Dessa forma, uma vez sendo devido o 

pagamento da aposentadoria por invalidez retroativo à data da realização 

da perícia médica, e em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de tais verbas em ação ajuizada já na vigência da Lei nº 

11.960/09, os juros moratórios devem ser aplicados no percentual de 1% 

(um por cento) ao mês, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando 

então passarão a incidir, a partir da citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), em 

consonância com o julgamento dos Temas nº 810 (STF – Repercussão 

Geral) e nº 905 (STJ – Recurso Repetitivo), devendo o valor 

correspondente ser corrigido monetariamente de acordo com os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, no período anterior à 

vigência da Lei nº 11.430/2006, e, após esse período, pelo INPC, previsto 

no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios 

Previdenciários), em conformidade com o Tema nº 905 (STJ). Ainda, 

quanto ao termo de incidência, o art. 240 do Código de Processo Civil de 

2015 estabelece que a citação válida constitui em mora o devedor. Logo, 

em se tratando de ação de cunho declaratório-constitutivo, cumulada com 

recebimento de verbas retroativas, os juros devem incidir a partir da 

citação válida, oportunidade em que o devedor foi constituído em mora. 

Assim, os juros de mora deverão incidir a partir da citação. Daí porque se 

impõe a procedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, confirmo o provimento antecipatório, e no mérito, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando a 

conversão do benefício de auxílio doença para aposentadoria por 

invalidez, contados da data da realização da perícia médica judicial, diante 

da constatação de sua incapacidade laboral. Condeno, também, o 

Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, 

respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no 

percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a vigência da Lei nº 

11.960/2009, quando então passarão a incidir, a partir da citação, 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos, de acordo com os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, no período anterior à 

vigência da Lei nº 11.430/2006, e, após esse período, pelo INPC, previsto 

no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios 

Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme 

precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado em fase de 

liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015. 

Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, 

consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 

de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006897-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PERPETUA FONTOURA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1006897-62.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação pelo Procedimento Comum proposta por MARIA 

PERPETUA FONTOURA SOARES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos pedidos 

para que seja constituído o caráter salarial da Verba Indenizatória 

instituída pelo art. 2º da Lei Complementar nº 79/2000, com a redação 

dada pela Lei Complementar Estadual nº 169/2004, bem como para 

determinar que a mesma seja incluída na base de cálculo da remuneração 

relativa às férias acrescidas de 1/3 a mais, das licenças para tratamento 

de saúde ou ainda qualquer benefício de afastamento do cargo. Aduz, em 

síntese, que é Fiscal de Tributos Estaduais, integrante do Grupo TAF, 

tendo entrado em exercício no cargo no dia 19.08.1981, sendo que recebe 

desde 2004 parte da remuneração com a denominação de verba 

indenizatória, mesmo não incorrendo em despesas pelo exercício da 

função estatal. Relata que em 13.05.2004 o Requerido, por meio de 

alterações na Lei Complementar Estadual nº 79/2000, que dispõe sobre os 

subsídios do denominado grupo TAF, editou a Lei Complementar Estadual 

nº 169/2004, criando uma verba que, apesar de ter todas as 

características de natureza salarial, deu-se o nome de “verba 

indenizatória”. Assevera que, a partir da vigência da referida legislação, o 

Requerido passou a utilizar do argumento do nome “indenizatório” para 

afrontar direitos trabalhistas e previdenciários dos servidores, de forma a 

impedir os reflexos da mencionada verba no pagamento das férias, 

licenças e 13º salário dos ativos, bem como suprimindo-a da remuneração 

devida aos inativos, ao frustrar a sua projeção nos proventos de 

aposentaria e no 13º salários. Pontua que a real finalidade da criação 

desta forma anômala de remuneração foi a de disfarçar o acréscimo na 

remuneração dos servidores ativos, burlando direitos trabalhistas e 

previdenciários, bem como suprimindo valores dos proventos dos 

membros da categoria já aposentados, não lhe restando alternativa senão 

a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Devidamente 

citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação nos 

autos (ID nº 1553048), pugnando, no mérito, pela improcedência dos 

pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 1588653), onde a parte Autora 

rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificou os termos 

da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer 

ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 

uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, busca a 

Autora a procedência da ação para seja constituído o caráter salarial da 

Verba Indenizatória instituída pelo art. 2º da Lei Complementar nº 79/2000, 

com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 169/2004, bem 

como para determinar que a mesma seja incluída na base de cálculo da 

remuneração relativa às férias acrescidas de 1/3 a mais, das licenças 

para tratamento de saúde ou ainda qualquer benefício de afastamento do 

cargo. A parte Autora sustenta que, embora denominada de verba 

indenizatória, a mesma possui todas as características de natureza 

salarial, sendo percebida para o exercício de função essencial ao 

funcionamento do Estado, conforme já decidido quando do julgamento do 

Mandado de Segurança nº 122966/2011. Assim, entende ser ilegal a 

exclusão do valor correspondente à denominada verba indenizatória, da 

base de cálculo das férias, 13º salário, licenças ou qualquer outro 

benefício. Com efeito, o tema abordado nos autos, qual seja o da natureza 

jurídica da verba instituída pela Lei Complementar Estadual nº 169/2004, já 

foi discutido no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o 

qual estabeleceu que “apesar da nomenclatura de “indenizatória”, sua 

natureza jurídica revela habitualidade e permanência, o que resulta 

inegável diante do parágrafo 18 do artigo 3º da Lei Complementar nº 

462/2011, que garante o pagamento dessa verba aos servidores do 

Grupo TAF designados, à disposição ou cedidos (...)” (DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 02/05/2013, Data da 

publicação no DJE 18/06/2013). Todavia, ao realizar um acurado exame da 

questão posta em litígio, entendo, por bem, que a objurgada verba 

indenizatória instituída pelo art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 

169/2004 tem o intuito de restituir aos servidores pertencentes ao Grupo 

TAF as despesas com estadia e deslocamento no exercício das 

respectivas atividades. Em outros termos, tenho que a referida verba não 
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possui caráter remuneratório, como alegado pela parte Autora, não 

devendo ser estendida aos servidores inativos. Inclusive, esse é o 

entendimento já manifestado pela jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA 

INDENIZATÓRIA. EXTENSÃO A INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A verba indenizatória, instituída 

pelo art. 2º Lei Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os 

servidores do Grupo TAF Tributação, Arrecadação e Fiscalização das 

despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas 

atividades. Destarte, não possui caráter remuneratório, pelo que não deve 

ser estendida aos servidores inativos. 2. Recurso ordinário conhecido e 

improvido”. (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 05/12/2005, p. 342). 

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA INDENIZATÓRIA. 

EXTENSÃO A INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

LINEARIDADE E GENERALIDADE NA CONCESSÃO. RECURSO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. 1. A verba indenizatória, instituída pelo art. 2º Lei 

Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo 

TAF Tributação, Arrecadação e Fiscalização das despesas com estadia e 

deslocamento no exercício das respectivas atividades. 2. Será concedida 

aos servidores que preencherem requisitos específicos, revelando, 

portanto, a ausência de características de generalidade e impessoalidade, 

não havendo falar, em extensão aos inativos, nos termos do art. 40, § 8º, 

da Constituição. 3. "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento 

de isonomia" (Súmula 339/STF). 4. Segundo a jurisprudência do Pretório 

Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça, a isonomia preceituada no 

artigo 40, § 4º da Constituição Federal só é aplicável quando o acréscimo 

de vencimento for linear e geral. 5. Recurso a que se nega provimento”. 

(RMS 20.495/MT, Rel. MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 

28/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 357). “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. VERBA INDENIZATÓRIA. GRUPO TAF E DELEGADOS DE 

POLÍCIA CIVIL. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 169/2004 E 

235/2005. EXTENSÃO A SERVIDORES DE CARREIRA DIVERSA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. SÚMULA 339/STF. 1. 

A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos 

Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 

234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com 

estadia e transporte e está condicionada ao desempenho individual dos 

servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, 

não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza 

indenizatória. 2. As verbas indenizatórias devidas aos servidores 

integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia foram instituídas por 

leis específicas que não contemplam os recorrentes, pertencentes a 

carreira diversa, prevista na Lei Estadual nº 7.461/2001. 3. ‘Não cabe ao 

Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores públicos sob fundamento de isonomia’ (Súmula 339/STF). 4. 

Recurso ordinário improvido”. (RMS 23.008/MT, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 

01/07/2010). Seguindo esta mesma linha, dispõe a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA – SERVIDOR APOSENTADO - GRUPO TAF (TRIBUTAÇÃO, 

ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO) –OBRIGAÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO. DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - VERBA INDENIZATÓRIA 

INSTITUÍDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ESTADIA E 

DESLOCAMENTO NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES – 

EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS – IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER 

INDENIZATÓRIO E NÃO REMUNERATÓRIO - OFENSA À PARIDADE 

CONSAGRADA NO § 8º DO ART. 40 DA CF - NÃO-OCORRÊNCIA – 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - SEGURANÇA DENEGADA. A 

violação do direito da impetrante renova-se no tempo, porquanto 

decorrente da conduta omissiva de não se observar o principio 

constitucional da paridade, previsto no art. 7° da EC n° 41/2003 e 2° da EC 

n° 47/2005, razão porque não se configura a decadência para impetrar o 

mandado de segurança. Conquanto esta Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas, no julgamento do Mandado de Segurança nº 122966/2011, 

tenha decidido, por maioria, que acerca da verba discutida nos autos, 

“apesar da nomenclatura de “indenizatória”, sua natureza jurídica revela 

habitualidade e permanência, o que resulta inegável diante do parágrafo 

18 do artigo 3º da Lei Complementar nº 462 / 2011 , que garante o 

pagamento dessa verba aos servidores do Grupo TAF designados, à 

disposição ou cedidos (...) (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data do Julgamento 02/05/2013, Data da publicação no DJE 

18/06/2013)”, filio-me ao posicionamento adotado pela Quinta Turma do 

STJ, que no julgamento do RMS 20.282/MT, em 5/12/2005, sob a relatoria 

do Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou entendimento de que “a verba 

indenizatória, instituída pelo art. 2º Lei Complementar Estadual 169/2004, 

visa ressarcir os servidores do Grupo TAF Tributação, Arrecadação e 

Fiscalização das despesas com estadia e deslocamento no exercício das 

respectivas atividades. Destarte, não possui caráter remuneratório, pelo 

que não deve ser estendida aos servidores inativos”. (N.U 

0028692-41.2014.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 02/10/2014, Publicado no DJE 09/10/2014). Portanto, não há que se 

falar constituição do caráter salarial da verba instituída pelo art. 2º da Lei 

Complementar nº 79/2000, com a redação dada pela Lei Complementar 

Estadual nº 169/2004, tampouco a sua inclusão na base de cálculo das 

demais verbas, uma vez que resta evidente o caráter indenizatório da 

mencionada verba, considerando que o seu intuito é o de recomposição 

do patrimônio do servidor. Daí porque se impõe a improcedência dos 

pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal e não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com todas as 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014344-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI BENICIO DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO MENDES FERREIRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ - 03.533.064/0001-46 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1014344-04.2016.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de medida liminar impetrado por DELCI BENICIO DE ALMEIDA contra 

ato indigitado coator da lavra do PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, ambos 

devidamente qualificados, no qual busca a concessão da medida liminar 

para que seja determinada a sua nomeação e posse no cargo de 

administrador de rede, consoante edital n.º 0001/1012PMC/MT. Relata que 

se inscreveu no concurso público de que trata o edital n.º 

0001/1012PMC/MT, visando o provimento de vaga do cargo S20 - 

administrador de rede, para o qual foram ofertadas 10 (dez) vagas para 

provimento, e o item 5.1 do edital reservar 10% (dez por cento) delas para 

pessoas com deficiência, sendo que apenas o candidato Nicodemo 

Moreno dos Santos Silva fora aprovado para a vaga de deficiente. Afirma 

que com a publicação do resultado final do concurso, em 11 de maio de 

2012, o autor restou classificado na 19ª (décima nona) posição, passando 

assim a integrar o Cadastro Reserva do Quadro de Pessoal Efetivo da 

Prefeitura Municipal de Cuiabá. Assenta que apesar de estar dentro das 

vagas do cadastro de reserva existente, 08 (oito) vagas, destinadas à 

ampla concorrência para serem providas em razão da desistência de 

candidatos anteriormente convocados, dentro do prazo de validade do 

certame. Assenta que durante a vigência do concurso o impetrando 

deixou escorrer in albis o prazo do concurso e não procedeu com as 

nomeações. Instruiu a inicial com os documentos acostados 

eletronicamente. Liminar indeferida, consoante decisão ID n°. 1938255. 

Devidamente notificada, a autoridade coatora apresentou Defesa Técnica 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 515 de 804



ao ID n°. 9541318, pugnando pela denegação da segurança. Sem parecer 

Ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Não é demais salientar que o Mandado de 

Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido 

e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados deve ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Conforme relatado, busca o impetrante a 

concessão da segurança para que seja determinada a sua nomeação e 

posse no cargo de administrador de rede, consoante edital n.º 

0001/1012PMC/MT. A questão aqui travada cinge-se em aferir se o 

impetrante, classificado no concurso público fora do número de vagas, 

mas dentro do cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação. Pois 

bem. Não há que se olvidar, à vista da remansosa jurisprudência das 

Cortes Superiores, à qual me filio que o candidato aprovado fora do 

número de vagas ofertadas pela Administração tem direito mera 

expectativa de direito, principalmente se não houver comprovação da 

existência de vagas ocupadas de forma inconstitucional, tampouco a 

necessidade de novas nomeações definitivas, consoante se extrai a título 

exemplificativo do aresto abaixo: EMENTA Embargos de declaração em 

mandado de segurança. Conversão dos embargos declaratórios em 

agravo regimental. Candidato aprovado para formação de cadastro 

reserva. Mera expectativa de direito à nomeação. Agravo regimental a que 

se nega provimento. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo 

regimental. 2. Candidato aprovado em concurso público para formação de 

cadastro reserva é mero detentor de expectativa de direito à nomeação. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Processo:MS 31732 SP - Relator(a):Min. DIAS TOFFOLI - Julgamento: 

03/12/2013 - Órgão Julgador:Primeira Turma Publicação: DJe-250 DIVULG 

17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013 - Parte(s): MAYARA DE OLIVEIRA 

BELLUZZI - JULIANO RIBEIRO DE LIMA PROCURADOR-GERAL DA 

REPÚBLICA. (destacamos). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. 

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO 

ATACADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE 

PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA 

ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR SI SÓ NÃO INDUZ 

PRETERIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo 

Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime 

recursal será determinado pela data da publicação do provimento 

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 1973. II - O acórdão recorrido está em consonância com 

o entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, segundo o 

qual o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital 

possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito 

subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos 

efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como a 

existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, 

a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (v.g. RE 837.311/PI, 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.04.2016, Repercussão Geral). 

III - Da acurada análise dos documentos de fls. 57/145e e das informações 

prestadas pela Autoridade Coatora, constata-se não haver nos autos 

prova pré-constituída que demonstre a existência de cargos efetivos 

vagos suficientes para alcançar a posição dos Recorrentes, bem como 

que comprove a alegada irregularidade das contratações temporárias, não 

restando evidenciado o direito líquido e certo perseguido pelos 

Impetrantes, porquanto a dilação probatória é providência vedada na via 

mandamental. IV - A contratação temporária para atender a necessidade 

transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da 

Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a 

preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a 

existência de cargos efetivos vagos. V - Agravo Regimental improvido. 

Desta forma, certo é que o candidato aprovado fora do número de vagas 

previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, 

convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação 

do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do 

concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em 

preenchê-las. Ademias, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) avançou na 

questão relativa à nomeação e posse de candidato aprovado em concurso 

público. Por unanimidade, a Quinta Turma garantiu o direito líquido e certo 

do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital, 

mesmo que o prazo de vigência do certame tenha expirado e não tenha 

ocorrido contratação precária ou temporária de terceiros durante o 

período de sua vigência. Senão vejamos decisão do STJ sobre o assunto: 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA 

DENTRO DO NUMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. TRANSCURSO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO SEM NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA ACERCA DE FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS 

QUE IMPEDIRIAM O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES POR 

OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No 

âmbito desta Corte, prevalece a tese de que "a regular aprovação em 

concurso público em posição classificatória compatível com as vagas 

previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação e à 

posse dentro do período de validade do certame" (AgRg no RMS 

31.899/MS, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe 

18/5/2012). 2. A menção no edital (item XI.10) de que a Administração 

reserva-se o direito de admitir os candidatos aprovados na medida de 

suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente, não tem o 

condão de eximi-la de cumprir as condições às quais se vinculou por meio 

de ato vinculado de tornar pública a existência de onze cargos vagos. 3. 

A atual corrente firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 598.099/MS, condensou a compreensão de que "Dentro 

do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a 

própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número 

específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos 

aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria 

Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas". E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11).4. Hipótese em que, das 

informações da autoridade impetrada, somente se extrai a justificativa de 

que a nomeação não se concretizou em virtude de restrição orçamentária, 

destituída de maior detalhamento, o que, por certo, não afasta o direito 

líquido e certo da recorrente. 5. Estando incontroverso nos autos que a 

recorrente foi aprovada em certame dentro do número de vagas e que, 

expirado o prazo de validade do concurso em 1º/2/10, a Administração 

não procedeu a sua nomeação, impõe-se o acolhimento da pretensão 

recursal. 6. Agravo regimental não provido. Neste diapasão, o que pode 
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se extrair dos autos é que apesar das desistências dos candidatos 

anteriores ao cargo, não há que se falar em violação de direito adquirido. 

Por conseguinte, a Administração Pública possui discricionariedade para 

organizar seu quadro de pessoal, podendo convocar os aprovados dentro 

do número de vagas até a data de expiração, bem como os excedentes 

que por ventura se fizerem necessários. Desta forma, conforme 

explanado acima, a denegação da segurança é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra DENEGO A 

SEGURANÇA pleiteada, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de março de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1019481-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LINHARES FUMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ - 03.533.064/0001-46 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1019481-64.2016.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por JULIANA LINHARES FUMES ROTINI contra 

ato indigitado coator da lavra do PREFEITO DE CUIABÁ, objetivando, 

liminarmente, seja determinada a nomeação e posse da Impetrante no 

cargo de Médica Oftalmologista da Secretaria de Saúde do Município de 

Cuiabá-MT, em virtude de aprovação no Concurso Público de Provas e 

Títulos destinado ao Provimento de Cargos da Secretaria Municipal de 

Saúde, publicizado através do Edital nº 01/2014, de 28.10.2014. Narra a 

Impetrante que se inscreveu no citado concurso e foi aprovada para o 

cargo de Médico Oftalmologista, de modo que o Edital de Homologação do 

resultado final foi assinado pelo Impetrado em 27.04.2015, e publicado no 

Diário Oficial de Contas n. 613, ano 4, divulgado em 28.04.2015 – 

terça-feira, e publicado em 29.04.2015 – quarta-feira. Conta que em 

seguida a autoridade coatora fez publicar os ATOS GP n. 479/2016 e n. 

480/2016, assinados no dia 12.04.2016, e publicados no Diário Oficial de 

Contas n. 850, ano 5, divulgado em 15.04.2016 – sexta-feira, e publicado 

em 18.04.2016 – segunda-feira, o qual nomeou para o cargo de Médico 

Oftalmologista a Impetrante, bem como a convocou para tomar posse. 

Alega que compareceu à Prefeitura Municipal e protocolizou documentos 

no dia 04.05.2016, recebendo o título de “Sub Assunto: DECLARAÇÃO DE 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO”, e depois, em 12.05.2016 voltou para entregar o 

volume de comprovantes solicitados – protocolo sob o título de “Sub 

Assunto: POSSE DE CONCURSO”, ocasião em que foi surpreendida pelo 

ATO GP n. 503/2016, que tornou sem efeito o ATO GP n. 479/2016 e o 

ATO GP n. 480/2016. Assevera que nenhuma explicação lhe foi dada até 

hoje, daí porque não resta alternativa senão buscar socorro no Poder 

Judiciário. Ampara seu pedido no “fumus boni iuris” e no “periculum in 

mora” Liminar deferida ao ID n°. 3672993. Notificada, a autoridade coatora 

apresentou suas informações ao ID n°. 4890645, alegando preliminarmente 

a decadência do mandamus, e no mérito, pugnou pela denegação da 

segurança. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. Suscita questões preliminares, passo à 

análise. PRELIMINAR Da Decadência É cediço que o Mandado de 

Segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, 

consoante artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de 

impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “(...) 

direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas 

complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos; (...)”. (Do 

mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder 

público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 

1980, p. 65), razão pela qual a pretensão deve ser objeto de discussão 

pelo procedimento comum, haja vista que está a exigir dilação probatória. 

[...] Enquanto, para as ações em geral, a primeira condição para a 

sentença favorável é a existência da vontade da lei cuja atuação se 

reclama, no mandado de segurança isto é insuficiente; é preciso não 

apenas que haja o direito alegado, mas também que ele seja líquido e 

certo. Se ele existir, mas sem essas características, ensejará o exercício 

da ação por outros ritos, mas não pelo específico do mandado de 

segurança (...)”. (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 77). Como se sabe, o prazo para 

impetração do Mandado de Segurança é de 120 (cento e vinte dias) dias, 

da ciência do ato impugnado, de acordo com o art. 23 da Lei n. 

12.016/2009. Assim, o marco inicial de cento e vinte dias para requerer 

Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo 

interessado, do ato impugnado. Tal prazo é de decadência do direito à 

impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma 

vez contado, a partir da data em que o ato torna-se operante e exequível, 

isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão. Pois 

bem. Partindo dessa premissa, vamos analisar o caso concreto. Extrai-se 

dos autos que a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas para 

o cargo de Médica Oftalmologista da Secretaria de Saúde do Município de 

Cuiabá-MT, por meio do concurso público regido pelo Edital n. 01/2014 (ID. 

3659765 e 3659773). Ademais, além de aprovada no concurso, a 

Impetrante foi nomeada e convocada para tomar posse, por meio do ATO 

GP n. 479/2016 e do ATO GP n. 480/2016. Ocorre que sem mais nem 

menos, sem nenhuma explicação ou justificativa, sem motivação alguma, 

eis que surge o ATO GP n. 503/2016, que tornou sem efeito o ATO GP n. 

479/2016 e o ATO GP n. 480/2016 (ID. 3659807). Deste fato a impetrante 

se insurgiu impetrando o presente mandamus, asseverando que o ato 

administrativo foi publicado em 20.04.2016 e, tomou ciência no dia 

12.05.2016. Primeiramente, cumpre destacar que em matéria de concurso 

público o termo inicial do prazo decadencial do mandado de segurança é o 

ato de exclusão do candidato do certame. Nesse sentido o C. Superior 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: DIREITO ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL PARA 

IMPETRAR MS CONTRA ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUI CANDIDATO 

DE CONCURSO PÚBLICO. O termo inicial do prazo decadencial para a 

impetração de mandado de segurança no qual se discuta regra editalícia 

que tenha fundamentado eliminação em concurso público é a data em que 

o candidato toma ciência do ato administrativo que determina sua exclusão 

do certame, e não a da publicação do edital. Precedente citado: EREsp 

1.266.278-MS, Corte Especial, DJe 10/5/2013. REsp 1.124.254-PI, Rel. Min. 

Sidnei Beneti, julgado em 1º/7/2014. In casu, denota-se que o ato 

impugnado pelo impetrante foi disponibilizado publicamente em 24.04.2016, 

e o presente mandado de segurança fora impetrado apenas em 

08.11.2016, ou seja, após o prazo de 120 (cento e vinte) dias. Portanto, 

considerando que a impetração do presente mandamus foi tardia, 

imperioso se faz o reconhecimento da preliminar de decadência. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, acolho a 

preliminar de decadência, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do 

CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Intime-se. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 

de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016013-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1016013-92.2016.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/09/2016 

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$260.673,94- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Tratam-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL interpostos em 26/09/2016 via PJe pelo 

BANCO BRADESCO S/A – CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – em defesa à 

EXECUÇÃO FISCAL nº 0500951-06.2015.8.11.0041, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos qualificados na exordial, protestando ao 

final “pela produção de todos os meios de prova em direito admitidas, 

inclusive testemunhal, documental, pericial e demais, pertinentes ao 

deslinde do feito.”, sic, e o valor atribuído à causa foi R$260.673,94- (ID 

2920513). A petição inicial veio instruída com os documentos ID’s 

2920547, 2920547, 2920553, 2920568 e 2921397. Em 12/11/2018, em 

sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, o MM° Juiz de Direito Cooperador Dr. 

Luis Otávio Pereira Marques, proferiu DECISÃO determinando a 

suspensão da Execução Fiscal correspondente, bem como a intimação do 

Município Embargado para impugnar os Embargos, no prazo de trinta dias 

(ID 16469776). Em 09/10/2019 o Município Embargado apresentou 

IMPUGNAÇÃO aos Embargos, requerendo que sejam julgados totalmente 

improcedentes os pedidos, alegando, em síntese, ausência de nulidade da 

CDA e legalidade do valor da multa aplicada, requerendo ao final ‘produção 

de todas as provas em direito admitidas, sem exceção.’, sic (ID 22096213). 

A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. 

Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que 

instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

observo que as Partes protestaram pela apresentação de outras provas 

(ID’s 2920513 e 22096213), assim sendo, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, a fim de evitar o cerceamento de defesa e 

em cumprimento ao Art. 357 do CPC (organização do processo), AD 

CAUTELAM, INTIMEM-SE (PJe) as Partes para que especifiquem as provas 

que pretendem produzir, indicando sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, no PRAZO COMUM de TRINTA DIAS, sob pena de preclusão. 

Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a manifestação das Partes, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA (ATO ORDINATÓRIO). 

INTIME (PJe) a Parte Embargante, através de seu Advogados Constituído 

(ID 2920513), conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. INTIME 

(PJe) o Município Embargado, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da Impugnação de ID 22096213, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe 

TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1° do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste 

Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do 

processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - 

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as 

partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As 

partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa 

apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz 

designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com 

as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes 

a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum 

não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a 

audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6o O número de 

testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), 

no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá limitar o número 

de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos 

individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido determinada a 

produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, 

se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. § 9o 

As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora 

entre as audiências. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO 

DE 2020: Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, 

de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 
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Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023043-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023043-47.2017.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/07/2017 

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$23.760,00- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL interpostos em 27/07/2017 via PJe pelo 

BANCO BRADESCO S/A – CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – em defesa à 

EXECUÇÃO FISCAL nº 1018666-67.2016.8.11.0041, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos qualificados na exordial, protestando ao 

final “pela produção de todos os meios de prova em direito admitidas, 

inclusive testemunhal, documental, pericial e demais, pertinentes ao 

deslinde do feito.”, sic, e o valor atribuído à causa foi R$23.760,00- (ID 

9168630). A petição inicial veio instruída com os documentos de ID’s 

9168639, 9168656, 9168665, 9169750 e 9169764. Em 12/11/2018, em 

sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, o MM° Juiz de Direito Cooperador, Dr. 

Luis Otávio Pereira Marques proferiu DECISÃO determinando a 

SUSPENSÃO da Execução Fiscal correspondente, bem como a intimação 

do Município Embargado para impugnar os Embargos, no prazo de trinta 

dias (ID 16470727). Em 04/09/2019 o Município Embargado apresentou 

IMPUGNAÇÃO aos Embargos, requerendo que sejam julgados totalmente 

improcedentes os pedidos, alegando, em síntese, ausência de nulidade da 

CDA e legalidade do valor da multa aplicada, requerendo ao final ‘produção 

de todas as provas em direito admitidas, sem exceção.’, sic (ID 23344387), 

juntando na oportunidade o documento ID 23345041. A competência deste 

Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida 

pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, 

foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela 

qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão 

nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando detidamente os autos, observo que as Partes protestaram pela 

apresentação de outras provas (ID’s 9168630 e 23344387), assim sendo, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, a fim de evitar o 

cerceamento de defesa e em cumprimento ao Art. 357 do CPC 

(organização do processo), AD CAUTELAM, INTIMEM-SE (PJe) as Partes 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, inclusive quanto à juntada da 

CDA SUB JUDICE ATUALIZADA (ID 23345041), no PRAZO COMUM de 

TRINTA DIAS, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo acima, COM ou 

SEM a manifestação das Partes, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

SENTENÇA (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) a Parte Embargante, 

através de seu Advogados Constituído (ID 2920513), conforme 

determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. INTIME (PJe) o Município 

Embargado, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da Impugnação de 

ID 22096213, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1° do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste 

Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do 

processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - 

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as 

partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As 

partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa 

apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz 

designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com 

as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes 

a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum 

não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a 

audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6o O número de 

testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), 

no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá limitar o número 

de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos 

individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido determinada a 

produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, 

se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. § 9o 

As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora 

entre as audiências. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO 

DE 2020: Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções 
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Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, 

de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 

2020:Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO 

DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1034449-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1034449-65.2017.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/11/2017 

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ Nº 00.000.000/0001-91 

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$26.631,21- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL interpostos em 10/11/2017via PJe pelo 

BANCO DO BRASIL S.A. – CNPJ nº 00.000.000/0001-91 – em defesa à 

EXECUÇÃO FISCAL nº 1005738-84.2016.8.11.0041, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos qualificados na exordial, protestando ao 

final “Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos.”, e o valor atribuído à causa foi R$26.631,21- (ID 10660089). A 

petição inicial veio instruída com os documentos de ID’s 10660105, 

10660114, 10660140, 10660155, 10660166, 10660172 e 10660179. Em 

14/11/2018, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, o MM° Juiz de Direito 

Cooperador Dr. Luis Otávio Pereira Marques proferiu DECISÃO 

determinando a SUSPENSÃO da Execução Fiscal correspondente, bem 

como a intimação do Município Embargado para impugnar os Embargos, no 

prazo de trinta dias (ID 16469776). Em 09/10/2019 o Município Embargado 

apresentou IMPUGNAÇÃO aos Embargos, requerendo que sejam julgados 

totalmente improcedentes os pedidos, alegando, em síntese, ausência de 

nulidade da CDA e legalidade do valor da multa aplicada (ID 24958388), 

requerendo ao final “provar o alegado por todos os meios de prova 

admitidos em direito, se necessárias, a serem especificadas em momento 

oportuno.”, e anexando na oportunidade os documentos ID’s 24958894, 

24958896, 24958898, 24958899, 24958902 e 24958904. A competência 

deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, 

estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE 

EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando detidamente os autos, observo que as Partes 

protestaram pela apresentação de outras provas (ID’s 10660089 e 

24958388), assim sendo, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, a fim de evitar o cerceamento de defesa e em cumprimento ao Art. 

357 do CPC (organização do processo), AD CAUTELAM, INTIMEM-SE (PJe) 

as Partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

indicando sua pertinência e o objetivo de sua realização, inclusive 

manifestando-se desde logo sobre os documentos de ID’s 24958894, 

24958896, 24958898, 24958899, 24958902 e 24958904, no PRAZO 

COMUM de TRINTA DIAS, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo 

acima, COM ou SEM a manifestação das Partes, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão ou sentença, conforme o caso (ATO 

ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) a Parte Embargante, através de seu 

Advogados Constituído (ID 2920513), conforme determinam os Arts. 271 e 

274 do CPC. INTIME (PJe) o Município Embargado, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da Impugnação de ID 22096213, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1° do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 
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diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, 

em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar 

ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, 

vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em 

matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o 

saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em 

que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer 

suas alegações. § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova 

testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 

3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de 

testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. 

§ 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a 

complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve 

observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, 

calendário para sua realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas 

com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências. - PROVIMENTO 

N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 

2020:Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO 

DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026500-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GE PROMOCOES E SERVICOS DE COBRANCA E TELEMARKETING LTDA. 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANSONE PACHECO OAB - SP160078 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1026500-87.2017.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/08/2017 EMBTE: 

GE PROMOÇÕES E SERVIÇOS DE COBRANÇA E TELEMARKETING LTDA. 

CNPJ Nº 02.501.077/0106-48 EMBDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA 

CAUSA: R$4.476,87- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

interpostos em 25/08/2017via PJe pelo GE PROMOÇÕES E SERVIÇOS DE 

COBRANÇA E TELEMARKETING LTDA.– CNPJ nº 02.501.077/0106-48 – em 

defesa à EXECUÇÃO FISCAL nº 0001767-82.2016.8.11.0082, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos qualificados na exordial, e o valor 

atribuído à causa foi R$4.476,87- (ID 9610544). A petição inicial veio 

instruída com os documentos de ID’s 9610562, 9610579, 9610596, 

9610618, 9610640, 9610655, 9610735, 9610761 e 9610781. Em 

12/11/2018, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, o MM° Juiz de Direito 

Cooperador Dr. Luis Otávio Pereira Marques, proferiu DECISÃO 

reconhecendo a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para análise dos presentes 

Embargos, cujo objeto é a desconstituição de crédito não tributário 

originário de imposição de multa pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, conforme ID 9610781, determinando, ainda, a sua remessa ao 

juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital (ID 16478378). 

A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. 

Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que 

instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente estes autos 

eletrônicos, observo que foram feitos à conclusão desnecessária e 

inexplicavelmente, uma vez que inexiste questão pendente de análise por 

este Juízo, tratando-se, portanto, de CONCLUSÃO INDEVIDA! Assim, para 

evitar repetições de conclusões indevidas de PJe’s, aparentemente 

automatizadas, sem o controle da Secretaria do Juízo, DETERMINO ao Sr. 

Gestor que promova junto à Diretoria da Tecnologia do E. Tribunal de 

Justiça (SDM e Malote Digital) reclamação para CORREÇÃO DO FLUXO 

dos casos semelhantes a este, para não sobrecarregar 

desnecessariamente o Gabinete Virtual deste Juízo e também a 

paralisação indevida de autos eletrônicos por causa do fluxo errado 

lançado no Sistema PJe TJMT, CERTIFICANDO nestes autos sobre o 

código de rastreabilidade e cópia do SDM enviado. Após, CUMPRA o Sr. 
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Gestor Judiciário a Decisão proferida em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 

2018, pelo MM° Juiz de Direito Cooperador Dr. Luis Otávio Pereira Marques 

de ID 16478378. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. 

Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013410-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA MARIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013410-07.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2020 15:34:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARILZA MARIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME 

CNPJ Nº 14.947.857/0002-09 - CONTRIBUINTE 361018. CDA's Nºs 2016 / 

1383666; 2017 / 1426099; 2018 / 1746078 e 2019 / 1774781. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 84695 - TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 12.329,96- 

DECISÃO 12185 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida eletronicamente por meio do PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARILZA MARIA DE OLIVEIRA & 

CIA LTDA - ME – CNPJ Nº 14.947.857/0002-09 , pretendendo o 

recebimento dos créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 2016 / 

1383666; 2017 / 1426099; 2018 / 1746078 e 2019 / 1774781, referentes 

ao não pagamento da Taxa de Licença Para Funcionamento, Horário 

Especial e Publicidade – TLFHEP, que recaiu (am) sobre a Inscrição 

Municipal Nº 84695, e o valor atribuído à causa foi R$12.329,96-(ID 

30562616). Pois bem. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída em 20/03/2020 (ID 30562614), o crédito tributário inscrito na 

CDA Nº 2016 / 1383666, vencida em 30/01/2015, já se encontrava 

prescrito, pois já havia transcorrido mais de cinco anos do vencimento da 

TAXA, no caso, referente à Licença para Funcionamento, Horário Especial 

e Publicidade - TLFHEP (ID 30562615). Segundo o Código Tributário 

Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo 

prescricional de cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos , contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Sabe-se que a 

CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do crédito tributário é feita através do seu 

LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N., que é o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do FATO GERADOR da 

obrigação correspondente, identificar o seu SUJEITO PASSIVO, determinar 

a matéria tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se 

for o caso, a penalidade cabível, tornando-se definitiva a partir da 

NOTIFICAÇÃO, que se dá com o envio do carnê à residência do 

Contribuinte e o prazo prescricional, no caso das TAXAS, corre a partir do 

vencimento da obrigação. Com efeito, o marco inicial para contagem do 

prazo prescricional da cobrança da TLFHEP é o dia seguinte ao estipulado 

para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência 

pacificada, em sede de Recursos Repetitivos – Temas 248 (que declarou 

a aplicação do REsp 1111124/PR à TLFHEP) e 980, do E. Superior Tribunal 

de Justiça, ex vi: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO 

INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO 

DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA 

SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU 

PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO 

CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. 

APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 

256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo 

prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a 

cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) 

referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo 

estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento 

voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento 

estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal 

objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o 

momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte 

( Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 

1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao 
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rito dos recursos repetitivos ( Tema 903), no qual restou fixada a tese de 

que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza 

a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo 

prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada 

para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida 

tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, 

uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser 

despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção 

unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o 

pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende 

que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do 

IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não 

induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito 

tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo 

prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária 

manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou 

parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. 

Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 

256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), 

cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i ) o termo 

inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e 

Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o 

vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não 

configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o 

contribuinte não anuiu. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, REsp 1641011/PA julgado em 14/11/2018, DJe 

21/11/2018). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 

NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA ENTREGA DO CARNÊ DE 

COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR DE QUE NÃO RECEBERA O 

CARNÊ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REFERENTE AO CARNÊ DO IPTU 

(RESP 1.111.124/PR). 1. O envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de 

licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a 

notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo 

contribuinte, a quem cabe comprovar seu não-recebimento. 2. É que: "(a) 

o proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual do 

imposto, de resto amplamente divulgada pelas Prefeituras; (b) o carnê 

para pagamento contém as informações relevantes sobre o imposto, 

viabilizando a manifestação de eventual desconformidade por parte do 

contribuinte; (c) a instauração de procedimento administrativo prévio ao 

lançamento, individualizado e com participação do contribuinte, ou mesmo 

a realização de notificação pessoal do lançamento, tornariam 

simplesmente inviável a cobrança do tributo." ( Aplicação analógica do 

precedente da Primeira Seção, submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC, 

que versou sobre ônus da prova do recebimento do carnê do IPTU: REsp 

1.111.124/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.04.2009, 

DJe 04.05.2009). 3. Recurso especial municipal provido. Acórdão 

submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 

08/2008.” (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ FUX, REsp 

1114780/SC, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) – Tema 248. 

(negritei). "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. 

LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DO CARNÊ. 

LEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO 

IMPUTÁVEL AO EXEQÜENTE. SÚMULA 106/STJ. A jurisprudência 

assentada pelas Turmas integrantes da 1ª Seção é no sentido de que a 

remessa, ao endereço do contribuinte, do carnê de pagamento do IPTU é 

ato suficiente para a notificação do lançamento tributário. 2. Segundo a 

súmula 106/STJ, aplicável às execuções fiscais, "Proposta a ação no 

prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos 

inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da 

argüição de prescrição ou decadência." 3. Recurso especial a que se 

nega provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ 08/08. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, REsp 1111124/PR, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). A 

seguir, em 2009, adveio a SÚMULA STJ 397, que consolidou o 

entendimento do REsp 1111124/PR, nos seguintes termos: SÚMULA STJ 

397: “O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do 

carnê ao seu endereço.” Além disso, sabe-se a prescrição e a 

decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

causas extintivas do crédito tributário, aplicando-se ao caso a SÚMULA 

STJ 409, a saber: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” Assim, no presente caso, o Município Exequente, 

quando distribuiu a petição inicial em 20/03/2020, já não possuía mais o 

direito à pretensão desta ação de execução em relação à CDA Nº 2016 / 

1383666, vencida em 30/01/2015, no valor de R$ 3.495,49, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade do crédito 

tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face à 

denominada PRESCRIÇÃO DIRETA. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da Parte Executada, conforme 

preceitua o inciso I do Parágrafo Único do Art. 174 do CTN, o qual retroage 

à data da propositura da ação, de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, acima transcrita. Assim, 

com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do Código Tributário Nacional, 

combinado com o Art. 487, inc. II do CPC, DECLARO EX OFFICIO 

PRESCRITO o crédito tributário inscrito na CDA Nº 2016 / 1383666, vencida 

em 30/01/2015, no valor de R$3.495,49-, anexada à exordial e, 

consequentemente, INDEFIRO PARCIALMENTE A INICIAL e JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA, da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

CTN, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição da 

pretensão ao recebimento do crédito executado, bem como, DETERMINO a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. II. Considerando que o 

prazo prescricional se interrompe na data do despacho ordenatório da 

citação, conforme previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da 

Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DESTA EXECUÇÃO FISCAL, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima, PROCEDER à correção do 

valor desta Ação de Execução Fiscal no Sistema PJe para R$8.834,47-, 

CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, em 

seguida, cumprir o que segue: I. CITE a Parte Executada acima por Carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados na(s) Certidão (ões) de Divida Ativa – CDA(‘s) 

REMANESCENTE(S) anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, 

ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC, sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o 

PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 
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imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). INTIME (PJe) o Município 

Exequente, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF 

-CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 

185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar 

nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados 

bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e 

direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, 

aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de 

bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 
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salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 
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arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013203-08.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013203-08.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 12:10:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANDREA REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO 

CPF Nº 632.682.131-20 - CONTRIBUINTE 309746. CDA's Nºs 2016 / 

1394719; 2017 / 1448902; 2018 / 1747575 e 2019 / 1766181. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 72726 - TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 5.923,12- 

DECISÃO 12185 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida eletronicamente por meio do PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de M ANDREA REGINA FERNANDES 

DO NASCIMENTO – CPF Nº 632.682.131-20 , pretendendo o recebimento 

dos créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 2016 / 1394719; 2017 / 

1448902; 2018 / 1747575 e 2019 / 1766181, referentes ao não pagamento 

da Taxa de Licença Para Funcionamento, Horário Especial e Publicidade – 

TLFHEP, que recaiu (am) sobre a Inscrição Municipal Nº 72726, e o valor 

atribuído à causa foi R$5.923,12-(ID 30509167). Pois bem. Observo que 

quando esta Execução Fiscal foi distribuída em 19/03/2020 (ID 30509162), 

o crédito tributário inscrito na CDA Nº 2016 / 1394719, vencida em 

30/01/2015, já se encontrava prescrito, pois já havia transcorrido mais de 

cinco anos do vencimento da TAXA, no caso, referente à Licença para 

Funcionamento, Horário Especial e Publicidade - TLFHEP (ID 30509166). 

Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva, conforme disposição contida no 

Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos , contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela 

LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” 

Sabe-se que a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do crédito tributário é feita 

através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N., que é o 

procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do FATO 

GERADOR da obrigação correspondente, identificar o seu SUJEITO 

PASSIVO, determinar a matéria tributável e definir o montante do crédito 

tributário, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível e o prazo 

prescricional, no caso das TAXAS, corre a partir do vencimento da 

obrigação, a partir da NOTIFICAÇÃO, que se dá com o envio do carnê à 

residência do Contribuinte. Com efeito, o marco inicial para contagem do 

prazo prescricional da cobrança da TLFHEP é o dia seguinte ao estipulado 

para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência 

pacificada, em sede de Recursos Repetitivos – Temas 248 (que declarou 

a aplicação do REsp 1111124/PR à TLFHEP) e 980, do E. Superior Tribunal 

de Justiça, ex vi: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO 

INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO 

DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA 

SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU 

PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO 

CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. 

APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 

256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo 

prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a 

cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) 

referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo 

estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento 

voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento 

estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal 

objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o 

momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte 

( Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 

1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao 

rito dos recursos repetitivos ( Tema 903), no qual restou fixada a tese de 

que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza 

a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo 

prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada 

para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida 

tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, 

uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser 

despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção 

unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o 

pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende 

que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do 

IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não 

induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito 

tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo 

prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária 

manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou 

parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. 

Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 

256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), 

cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i ) o termo 

inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e 

Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o 

vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não 

configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o 

contribuinte não anuiu. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, REsp 1641011/PA julgado em 14/11/2018, DJe 

21/11/2018). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 

NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA ENTREGA DO CARNÊ DE 

COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR DE QUE NÃO RECEBERA O 

CARNÊ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REFERENTE AO CARNÊ DO IPTU 

(RESP 1.111.124/PR). 1. O envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de 

licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a 

notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo 

contribuinte, a quem cabe comprovar seu não-recebimento. 2. É que: "(a) 

o proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual do 
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imposto, de resto amplamente divulgada pelas Prefeituras; (b) o carnê 

para pagamento contém as informações relevantes sobre o imposto, 

viabilizando a manifestação de eventual desconformidade por parte do 

contribuinte; (c) a instauração de procedimento administrativo prévio ao 

lançamento, individualizado e com participação do contribuinte, ou mesmo 

a realização de notificação pessoal do lançamento, tornariam 

simplesmente inviável a cobrança do tributo." (Aplicação analógica do 

precedente da Primeira Seção, submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC, 

que versou sobre ônus da prova do recebimento do carnê do IPTU: REsp 

1.111.124/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.04.2009, 

DJe 04.05.2009). 3. Recurso especial municipal provido. Acórdão 

submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 

08/2008.” (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ FUX, REsp 

1114780/SC, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) – Tema 248. 

(negritei). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. 

LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DO CARNÊ. 

LEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO 

IMPUTÁVEL AO EXEQÜENTE. SÚMULA 106/STJ. A jurisprudência 

assentada pelas Turmas integrantes da 1ª Seção é no sentido de que a 

remessa, ao endereço do contribuinte, do carnê de pagamento do IPTU é 

ato suficiente para a notificação do lançamento tributário. 2. Segundo a 

súmula 106/STJ, aplicável às execuções fiscais, "Proposta a ação no 

prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos 

inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da 

argüição de prescrição ou decadência." 3. Recurso especial a que se 

nega provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ 08/08. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, REsp 1111124/PR, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). A 

seguir, em 2009, adveio a SÚMULA STJ 397, que consolidou o 

entendimento do REsp 1111124/PR, nos seguintes termos: SÚMULA STJ 

397: “O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do 

carnê ao seu endereço.” Além disso, sabe-se a prescrição e a 

decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

causas extintivas do crédito tributário, aplicando-se ao caso a SÚMULA 

STJ 409, a saber: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” Assim, no presente caso, o Município Exequente, 

quando distribuiu a petição inicial em 19/03/2020, já não possuía mais o 

direito à pretensão desta ação de execução em relação à CDA Nº 2016 / 

1394719, vencida em 30/01/2015, no valor de R$ 1.665,32, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade do crédito 

tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face à 

denominada PRESCRIÇÃO DIRETA. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da Parte Executada, conforme 

preceitua o inciso I do Parágrafo Único do Art. 174 do CTN, o qual retroage 

à data da propositura da ação, de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, acima transcrita. Assim, 

com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do Código Tributário Nacional, 

combinado com o Art. 487, inc. II do CPC, DECLARO EX OFFICIO 

PRESCRITO o crédito tributário inscrito na CDA Nº 2016 / 1394719, vencida 

em 30/01/2015, no valor de R$1.665,32-, anexada à exordial e, 

consequentemente, INDEFIRO PARCIALMENTE A INICIAL e JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA, da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

CTN, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição da 

pretensão ao recebimento do crédito executado, bem como, DETERMINO a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. II. Considerando que o 

prazo prescricional se interrompe na data do despacho ordenatório da 

citação, conforme previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da 

Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DESTA EXECUÇÃO FISCAL, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima, PROCEDER à correção do 

valor desta Ação de Execução Fiscal no Sistema PJe para R$4.257,80-, 

CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, em 

seguida, cumprir o que segue: I. CITE a Parte Executada acima por Carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados na(s) Certidão (ões) de Divida Ativa – CDA(‘s) 

REMANESCENTE(S) anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, 

ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC, sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o 

PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 
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à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada 

no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, 

não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem 

encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de 

seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio 

eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de 

transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às 

autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, 

a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem 

judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O 

despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, 

pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 
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serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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- CONTRIBUINTE 178904. CDA's Nºs 2016 / 1387055 e 2017 / 1426694. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 62365 - TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 

3.009,30- DECISÃO 12185 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida eletronicamente por meio do 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANA RITA MACIEL 

RIBEIRO – CPF Nº 449.778.917-91, pretendendo o recebimento dos 

créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 2016 / 1387055 e 2017 / 

1426694, referentes ao não pagamento da Taxa de Licença Para 

Funcionamento, Horário Especial e Publicidade – TLFHEP, que recaiu (am) 

sobre a Inscrição Municipal Nº 62365, e o valor atribuído à causa foi 

R$3.009,30-(ID 30507874). Pois bem. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída em 19/03/2020 (ID 30507871), o crédito tributário 

inscrito na CDA Nº 2016 / 1387055, vencida em 30/01/2015, já se 

encontrava prescrito, pois já havia transcorrido mais de cinco anos do 

vencimento da TAXA, no caso, referente à Licença para Funcionamento, 

Horário Especial e Publicidade - TLFHEP (ID 30507873). Segundo o Código 

Tributário Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o 

prazo prescricional de cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos , contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Sabe-se que a 

CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do crédito tributário é feita através do seu 

LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N., que é o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do FATO GERADOR da 

obrigação correspondente, identificar o seu SUJEITO PASSIVO, determinar 

a matéria tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se 

for o caso, a penalidade cabível, tornando-se definitiva a partir da 

NOTIFICAÇÃO, que se dá com o envio do carnê à residência do 

Contribuinte e o prazo prescricional, no caso das TAXAS, corre a partir do 

vencimento da obrigação. Com efeito, o marco inicial para contagem do 

prazo prescricional da cobrança da TLFHEP é o dia seguinte ao estipulado 

para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência 

pacificada, em sede de Recursos Repetitivos – Temas 248 (que declarou 

a aplicação do REsp 1111124/PR à TLFHEP) e 980, do E. Superior Tribunal 

de Justiça, ex vi: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO 

INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO 

DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA 

SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU 

PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO 

CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. 

APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 

256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo 

prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a 

cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) 

referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo 

estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento 

voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento 

estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal 

objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o 

momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte 

( Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 

1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao 

rito dos recursos repetitivos ( Tema 903), no qual restou fixada a tese de 

que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza 

a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo 

prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada 

para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida 

tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, 

uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser 

despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção 

unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o 

pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende 

que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do 

IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não 

induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito 

tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo 

prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária 

manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou 

parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. 

Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 

256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), 

cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i ) o termo 

inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e 

Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o 

vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não 

configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o 

contribuinte não anuiu. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, REsp 1641011/PA julgado em 14/11/2018, DJe 

21/11/2018). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 

NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA ENTREGA DO CARNÊ DE 

COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR DE QUE NÃO RECEBERA O 

CARNÊ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REFERENTE AO CARNÊ DO IPTU 

(RESP 1.111.124/PR). 1. O envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de 

licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a 

notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo 

contribuinte, a quem cabe comprovar seu não-recebimento. 2. É que: "(a) 

o proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual do 

imposto, de resto amplamente divulgada pelas Prefeituras; (b) o carnê 

para pagamento contém as informações relevantes sobre o imposto, 

viabilizando a manifestação de eventual desconformidade por parte do 

contribuinte; (c) a instauração de procedimento administrativo prévio ao 

lançamento, individualizado e com participação do contribuinte, ou mesmo 

a realização de notificação pessoal do lançamento, tornariam 

simplesmente inviável a cobrança do tributo." (Aplicação analógica do 

precedente da Primeira Seção, submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC, 

que versou sobre ônus da prova do recebimento do carnê do IPTU: REsp 

1.111.124/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.04.2009, 

DJe 04.05.2009). 3. Recurso especial municipal provido. Acórdão 

submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 

08/2008.” (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ FUX, REsp 

1114780/SC, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) – Tema 248. 

(negritei). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. 

LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DO CARNÊ. 

LEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO 

IMPUTÁVEL AO EXEQÜENTE. SÚMULA 106/STJ. A jurisprudência 

assentada pelas Turmas integrantes da 1ª Seção é no sentido de que a 

remessa, ao endereço do contribuinte, do carnê de pagamento do IPTU é 

ato suficiente para a notificação do lançamento tributário. 2. Segundo a 

súmula 106/STJ, aplicável às execuções fiscais, "Proposta a ação no 

prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos 

inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da 

argüição de prescrição ou decadência." 3. Recurso especial a que se 

nega provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ 08/08. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, REsp 1111124/PR, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). A 

seguir, em 2009, adveio a SÚMULA STJ 397, que consolidou o 

entendimento do REsp 1111124/PR, nos seguintes termos: SÚMULA STJ 

397: “O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do 

carnê ao seu endereço.” Além disso, sabe-se a prescrição e a 

decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

causas extintivas do crédito tributário, aplicando-se ao caso a SÚMULA 

STJ 409, a saber: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” Assim, no presente caso, o Município Exequente, 

quando distribuiu a petição inicial em 19/03/2020, já não possuía mais o 

direito à pretensão desta ação de execução em relação à CDA Nº 2016 / 

1394719, vencida em 30/01/2015, no valor de R$ 1.665,32, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade do crédito 

tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face à 

denominada PRESCRIÇÃO DIRETA. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 
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despacho judicial determinando a citação da Parte Executada, conforme 

preceitua o inciso I do Parágrafo Único do Art. 174 do CTN, o qual retroage 

à data da propositura da ação, de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, acima transcrita. Assim, 

com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do Código Tributário Nacional, 

combinado com o Art. 487, inc. II do CPC, DECLARO EX OFFICIO 

PRESCRITO o crédito tributário inscrito na CDA Nº 2016 / 1387055, vencida 

em 30/01/2015, no valor de R$1.669,64-, anexada à exordial e, 

consequentemente, INDEFIRO PARCIALMENTE A INICIAL e JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA, da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

CTN, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição da 

pretensão ao recebimento do crédito executado, bem como, DETERMINO a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. II. Considerando que o 

prazo prescricional se interrompe na data do despacho ordenatório da 

citação, conforme previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da 

Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DESTA EXECUÇÃO FISCAL, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima, PROCEDER à correção do 

valor desta Ação de Execução Fiscal no Sistema PJe para R$1.339,66-, 

CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, em 

seguida, cumprir o que segue: I. CITE a Parte Executada acima por Carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados na(s) Certidão (ões) de Divida Ativa – CDA(‘s) 

REMANESCENTE(S) anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, 

ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC, sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o 

PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 
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ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). INTIME (PJe) o Município 

Exequente, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF 

-CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 

185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar 

nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados 

bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e 

direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, 

aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de 

bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 
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preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005995-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL AÇÃO ANULATÓRIA Nº 1005995-12.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 29/04/2016 REQUERENTE: CLARO S.A. CNPJ Nº 

40.432.544/0001-47 REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA 

CAUSA: R$30.000,00- DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO 

ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DA TUTELA 

distribuída via PJe em 29/04/2016, inicialmente perante o Juízo da Primeira 

Vara Esp. da Fazenda Pública desta Capital, por CLARO S.A. - CNPJ Nº 

40.432.544/0001-47, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e o valor atribuído 

à causa foi R$30.000,00- (ID 1033900). Pretende a Parte Autora: “1) A 

concessão, inaldita altera parte, da antecipação liminar dos efeitos da 

tutela, uma vez que presentes os pressupostos autorizadores, 

especialmente o perigo de dano gravíssimo e de difícil reparação, 

determinando-se a imediata suspensão da multa imposta nos autos do 

processo administrativo, bem como a anotação de suspensão da inscrição 

em Dívida Ativa, até que transite em julgado a decisão definitiva a ser 

proferida na presente ação anulatória; 2) Requer a procedência da ação a 

fim de que seja declarada a nulidade da multa em razão da ocorrência de 

prescrição intercorrente no processo administrativo. 3) No Mérito, que seja 

julgado procedente o pedido de anulação da decisão administrativa 

proferida pelo PROCON, com a consequente nulidade da multa aplicada e 

determinando o cancelamento em definitivamente da inscrição da multa na 

Dívida Ativa. 4) Todavia, se não for acolhido o pedido acima, o que se diz 

em respeito ao princípio da eventualidade, requer a Autora que seja 

julgado procedente o pedido alternativo para a redução drástica e 

substancial do valor da multa aplicada, trazendo-o para montante que 

respeite o bom senso e os princípios da razoabilidade, da 

proporcionalidade e do não confisco, evitando, em última análise, o 

enriquecimento indevido do Estado. 5) Protesta pela produção de todos os 

meios de prova admitidos”, sic, (ID 1033900). Em 17/05/2016 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública desta Capital proferiu decisão, 

DEFERINDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, bem como determinando 

a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Município Requerido, 

até o julgamento final desta ação (ID 1078536). Em 08/07/2016 o Município 

Requerido apresentou CONTESTAÇÃO, alegando preclusão temporal e 

legalidade do processo administrativo, requerendo que os pedidos iniciais 

sejam julgados improcedentes (ID 1529878). Em 28/07/2016 a 

Concessionária Autora apresentou IMPUGNAÇÃO à contestação, 

ratificando todos os termos da exordial (ID 1604813). Em 21/05/2018 o 
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Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública desta Capital proferiu 

DECISÃO determinando a intimação das Partes para especificarem as 

provas que eventualmente pretendem produzir (ID 13287025). Em 

15/06/2018 a Parte Autora peticionou nos autos para requerer o 

julgamento antecipado da lide (ID 13665894). Em 31/07/2018 o Município 

Requerido peticionou nos autos para informar que não tem outras provas 

a produzir (ID 14470720). Em 26/07/2019 o Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública desta Capital proferiu DECISÃO, reconhecendo a 

INCOMPETÊNCIA daquele Juízo para analisar e apreciar a presente ação, 

e, por consequência lógica de causa e efeito, determinando a remessa 

dos autos para este Juízo, com a urgência necessária (ID 22100619). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relato do necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando detidamente os autos, observo que as Partes não 

foram intimadas da chegada destes autos eletrônicos no Juízo 

competente. Assim sendo, a fim de evitar eventual alegação de 

cerceamento de defesa, ad cautelam, INTIMEM as Partes para que 

requeiram o que entenderem de direito para o deslinde do feito, no prazo 

de QUINZE DIAS, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo acima, COM 

ou SEM a manifestação das Partes, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e voltem IMEDIATAMENTE estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) a 

Concessionária Autora, através de seu Advogado Constituído (ID 

13665894), conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. INTIME (PJe) 

o Município Embargado, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da 

Manifestação de ID 14470720, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe 

TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1° do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020: Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021119-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1021119-35.2016.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/11/2016 

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ Nº 00.000.000/0001-91 

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$30.160,68- 

DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL interpostos em 23/11/2016 via PJe pelo 

BANCO DO BRASIL S.A. – CNPJ nº 00.000.000/0001-91 – em defesa à 

EXECUÇÃO FISCAL nº 1005742-24.2016.8.11.0041, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos qualificados na exordial, e o valor atribuído 

à causa foi R$30.160,68- (ID 4170785). A petição inicial veio instruída com 

os documentos ID’s 4170786, 4170787, 4170788, 4170789, 4170790, 
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4170791, 4170792, 4170793. Em 25/07/2019 o MM° Juiz de Direito Auxiliar 

da CGJ-MT Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, em sede de REGIME 

DE EXCEÇÃO 2019, proferiu DECISÃO determinando o apensamento 

destes Embargos à Execução correspondente, devendo a Secretaria 

certificar acerca da tempestividade e, se tempestivos, intimar a Parte 

Embargada para Impugnação, no prazo legal (ID 21156190). Em 

09/10/2019 o Município Embargado apresentou IMPUGNAÇÃO aos 

Embargos, requerendo que seja indeferido de plano os presentes 

Embargos ou julgados totalmente improcedentes os pedidos, alegando, em 

síntese, ausência de nulidade da CDA e legalidade do valor da multa 

aplicada (ID 24781218), juntando na oportunidade os documentos ID’s 

24781220, 24781221, 24781223, 24781224, 24781225, 24781226 e 

24781227. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara 

Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que 

instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

observo que as Partes protestaram pela apresentação de outras provas 

(ID’s 4170785 e 24781218), assim sendo, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, a fim de evitar o cerceamento de defesa, ad 

cautelam, INTIMEM as Partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de QUINZE DIAS, indicando sua pertinência 

e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo 

acima, COM ou SEM a manifestação das Partes, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. INTIME (PJe e DJe) a Parte Autora, através de seu Advogados 

Constituído (ID4170785), conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. 

INTIME (PJe e DJe) o Município Embargado, através do Sr. Procurador 

Fiscal subscritor da Impugnação de ID 24781218, nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada 

no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1° do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020: Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015765-22.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA PACHECO PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015765-22.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/05/2011 16:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: BENEDITA PACHECO PINTO CNPJ Nº 

01.487.063/0001-87 - CONTRIBUINTE 174240 CDA’s Nºs 2007/0091853; 

2008/0096269; 2009/0363281; 2009/0388022. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

57718 – ISSQN e TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 26.914,24 - DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 11/05/2011 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BENEDITA PACHECO PINTO – CNPJ 

Nº 01.487.063/0001-87, tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscritos nas CDA’s Nºs 2007/0091853, 2008/0096269, 2009/0363281 e 

2009/0388022, referentes ao não pagamento ISSQN e TLFHEP que 
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incidiram sobre a Inscrição Municipal nº 57718, e o valor atribuído à causa 

foi R$26.914,24 - (ID 28018092, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 28018092, p. 3-5; 28017962). Em 

25/05/2011 foi determinada a citação da Parte Executada via AR dos 

Correios, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 

28017963, p. 1), tendo o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública 

determinado o seu cumprimento em 07/12/2011 (ID 28017963, p. 2). Em 

02/08/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

despacho para cumprir o que determinou a Citação por carta da Parte 

Executada (ID 28017965). Em 09/07/2019 o Município Exequente requereu 

a Citação da Parte Executada, nos termos do Art. 8º da LEF, anexando 

Extrato do Contribuinte nº 174240 – datado em 09/07/2019 (ID 28017966). 

Em 09/07/2019 foi expedida a Carta de Citação, a qual foi postada 

conforme Lista de Postagem dos Correios, SEM informações de seu 

retorno aos autos (ID 28017967). Em 15/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0015765-22.2011.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28018093). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. Observo que 

até a presente data não foi cumprida a determinação de CITAÇÃO 

PESSOAL da Parte Executada, conforme despacho datado de 25/05/2011 

(ID 28017963, p. 2), sendo certo que a CITAÇÃO VÁLIDA é ato 

INDISPENSÁVEL para validade do processo e IMPRESCINDÍVEL para 

constituir em mora o devedor, conforme dispõem os Arts. 239, 240 e 802 

do CPC, sendo inclusive causa de NULIDADE da própria Execução, que 

deve ser declarada de ofício pelo Juízo, nos termos do inciso II do Art. 803 

do CPC. Por outro lado, é dever do Município Exequente ‘tomar todas as 

providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se 

aplicar o disposto no § 1º’ (INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO), conforme 

impõem o § 2º do Art. 240 e Art. 802, ambos do CPC, razão pela qual 

CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor o 

imediato CUMPRIMENTO da determinação de citação por Carta da Parte 

Executada acima, devendo o Sr. Gestor PROVIDENCIAR a anexação do 

AR da Carta de Citação expedida em 09/07/2019 (ID 28017967), bem como 

CERTIFICAR sobre a data do recebimento da citação no endereço da Parte 

Executada (ATO ORDINATÓRIO), NO PRAZO DE QUINZE DIAS (Art. 228 

CPC), a contar do recebimento do AR na Secretaria do Juízo, sob pena de 

responsabilidade (Art. 233 CPC/2015 c/c Lei Compl. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Devolvido e anexado o AR, e constatando o 

Sr. Gestor a anotação dos Correios de inexistência da citação, por 

qualquer motivo, CERTIFIQUE o Sr. Gestor o fato EM CINCO DIAS e DÊ-SE 

VISTAS (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que Subscreveu pedido 

de citação (ID 28017966) para manifestar-se nos autos, suprindo falta 

necessária à efetivação da citação e integração processual, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC. 

Decorrido o prazo acima de trinta dias, sem manifestação do Município 

Exequente sobre a não citação da Parte Executada, CERTIFIQUE o Sr. 

Gestor sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO). 2. Apenas após realizada e certificada a citação pessoal 

por carta da Parte Executada, no endereço indicado nos autos pelo 

Município Exequente, conforme determinado no item I acima, DETERMINO o 

prosseguimento desta Execução Fiscal, nos seguintes termos: I. 

Considerando que a execução se opera no interesse do exequente, 

DÊ-SE VISTA (PJe) à Procuradoria Municipal, para se manifestar sobre o 

prosseguimento desta Execução Fiscal (ATO ORDINATÓRIO), informando 

a este Juízo acerca de eventual PAGAMENTO ou PARCELAMENTO do 

crédito executado nos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL pelo Município 

Exequente desde 2017, pugnando pela sua extinção pelo pagamento ou 

suspensão pelo parcelamento ou requerendo o que entender de direito, 

atualizando monetariamente o valor do crédito executado, se for o caso, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. II. Havendo manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão ou sentença, conforme for o 

requerimento da Parte Exequente (ATO ORDINATÓRIO). III. Entretanto, 

decorrido o prazo acima (Item I - trinta dias), INEXISTINDO manifestação 

pelo Município Exequente quanto ao parcelamento e/ou quitação do crédito 

executado, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO (ATO ORDINATÓRIO), ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, em cinco anos, a contar da data do recebimento da 

carta citação no endereço da Parte Executada, ANOTANDO no Sistema 

PJE (ATO ORDINATÓRIO), data em que estes autos deverão ser 

DESARQUIVADOS (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICADO a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e 

remetidos imediatamente À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. O ARQUIVAMENTO 

acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, e não obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos após a citação válida 

da Parte Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, 

que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

INTIME (PJe) o Município Exequente desta decisão, através do Sr. 

Procurador Fiscal que subscreveu a Petição Inicial (ID 361385), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º e 270, § único; ambos do CPC. INTIME a Parte 

Executada pessoalmente através da mesma Carta Registrada a ser 

enviada acima para citação, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme determinam os Arts. 

271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. 

CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o Aquele que de qualquer forma 

participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o 

Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8º Ao 

aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 249. A citação será feita por meio 

de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou 

quando frustrada a citação pelo correio. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.(...) § 3º 

A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro 

regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 
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inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso. - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; 

... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 

constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; 

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. 

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução. § 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda 

matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e 

rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. 

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, 

salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas 

como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os 

embargos. - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 

não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação 

prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada 

no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado 

por ato do Ministro de Estado da Fazenda. - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 
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causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501739-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIANI NOUEY MACHADO GODOY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501739-20.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/09/2015 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: OLIANI NOUEY MACHADO GODOY CPF Nº 018.869.078-62 - 

CONTRIBUINTE 346521 CDA's Nºs 2012/0732638; 2013/0889368; 

2014/1031245 e 2015/1121957. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.45.044.0377.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$9.257,85- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 24/09/2015, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de OLIANI NOUEY MACHADO 

GODOY – CPF N° 018.869.078-62, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA’s N°s 2012/0732638; 2013/0889368; 

2014/1031245; e 2015/1121957, referentes ao não pagamento de IPTU’s 

do imóvel de Inscrição Municipal n° 01.2.45.044.0377.001, e o valor 

atribuído à causa foi R$9.257,85- (ID 331445). A petição inicial veio 

acompanhada das CDA’s acima citadas (ID 331446). Em 06/10/2015 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 336587), interrompendo-se 

o prazo prescricional, conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida 

Carta de Citação em 13/10/2015 (ID 344502), cujo AR retornou ao Juízo 

SEM assinatura de recebimento sob motivo “Ausente” (ID 1012036), 

expedindo-se nova Carta de Citação em 13/06/2016, cujo AR foi anexado 

aos autos em 13/08/2019 (CGJ - ID 22333595) COM recebimento em 

30/06/2016 por Oliani Godoy (ID 22333598). Em 12/09/2019 o Município 

Exequente peticionou nos autos para requerer penhora on-line nas contas 

da Parte Executada, até o valor atualizado de R$14.923,36- (ID 23862201), 

juntando na ocasião CDA’s atualizadas (ID 23862204). A competência 

deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, 

estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE 

EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sobre a prioridade da PENHORA EM DINHEIRO nas execuções 

fiscais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que 

a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à 

penhora, na forma do Art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, 

pela Parte Executada, da existência de elementos concretos que 

justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, hipótese esta 

não versada nos autos, ex vi: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFERECIMENTO DE 

BEM MÓVEL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM 

LEGAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A AFRONTA AO PRINCÍPIO 

DA MENOR ONEROSIDADE (ART. 620 DO CPC/1973). REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, no rito dos 

recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a 

recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte 

executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida 

no art. 11 da LEF. 2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de 

que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de 

bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80, demanda a 

comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que 

justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo 

insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC (REsp 

1.337.790/PR, minha relatoria, DJe de 7.10./2013, julgado sob a sistemática 

do art. 543-C do CPC). 3. (...).4. Considerando a fundamentação do 

acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte 

recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o 

reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado 

em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, REsp 1653107/RS, julgado em 

21/03/2017, DJe 24/04/2017). Com efeito, quando não existe pagamento 

do crédito executado ou garantia do Juízo, a este Juízo Executivo não é 

lícito deixar de observar a ordem estabelecida expressamente na lei 

processual, quando se realiza uma penhora que se destina a satisfazer o 

interesse da Parte Exequente, sob pena de incorrer em violação do 
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Princípio do Devido Processo Legal estabelecido na Constituição da 

República 1988, sendo certo que a Fazenda Pública também não pode ser 

compelida judicialmente a aceitar ou não a nomeação de bens da Parte 

Executada sem justo motivo. Ademais, os Arts. 184 e 186 do Código 

Tributário Nacional concedem a primazia do pagamento do crédito tributário 

sobre os demais créditos do sujeito passivo e o Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que, desde o advento da Lei nº 

11.382/2006, não é prescindível o exaurimento de diligencias para 

encontrar outros bens passíveis de penhora e que os depósitos e 

aplicações em contas bancárias equiparam-se a dinheiro em espécie, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008, a saber: “RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO 

CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA 

ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS 

ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 

ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. 

ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS 

LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 

DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no 

período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), 

prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do 

exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou 

aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 

1.052.081/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 

12.05.2010, DJe 26.05.2010. Precedentes das Turmas de Direito Público: 

REsp 1.194.067/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado 

em 22.06.2010, DJe 01.07.2010; AgRg no REsp 1.143.806/SP, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe 

21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 02.04.2009, DJe 20.04.2009; e REsp 1.074.228/MG, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, 

DJe 05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a mesma 

exegese para a execução civil: REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, julgado em 15.09.2010). 2. A execução judicial para a cobrança 

da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 

e respectivas autarquias é regida pela Lei 6.830/80 e, subsidiariamente, 

pelo Código de Processo Civil. 3. A Lei 6.830/80, em seu artigo 9º, 

determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre 

outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 11, 

na qual o "dinheiro" exsurge com primazia. 4. Por seu turno, o artigo 655, 

do CPC, em sua redação primitiva, dispunha que incumbia ao devedor, ao 

fazer a nomeação de bens, observar a ordem de penhora, cujo inciso I 

fazia referência genérica a "dinheiro". 5. Entrementes, em 06 de dezembro 

de 2006, sobreveio a Lei 11.382, que alterou o artigo 655 e inseriu o artigo 

655-A ao Código de Processo Civil, verbis: "Art. 655. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; ... 8. Nada obstante, 

a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos e as aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655, I, 

do CPC), tornando-se prescindível o exaurimento de diligências 

extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora on line (artigo 655-A, do 

CPC). ... 12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, 

com os artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC [CPC 2015 Art. 

854], autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras 

independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte 

do exeqüente. ... 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se 

a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos 

depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos 

executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ 08/2008.” (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

REsp 1184765/PA, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010).” (negritei e 

grifei). Aliás, esse é o expresso mandamento estabelecido no § 1º do Art. 

835 do CPC, verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo 

o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo 

com as circunstâncias do caso concreto. ... . Por tais fundamentos, 

DEFIRO o pedido do Município Exequente (ID 23862201) de penhora online 

sobre eventuais DEPÓSITOS EM DINHEIRO nas contas bancárias da Parte 

Executada OLIANI NOUEY MACHADO GODOY – CPF N° 018.869.078-62, 

por meio do sistema eletrônico BACEN-JUD, da quantia de R$14.923,36- 

(h t tps : / /bacen jud2.bcb .gov .br /bacen jud2 /p ro toco la rM inu taBV.do?

method=protocolar&token=1584985614909), conforme valor indicado pelo 

Município Exequente na petição de ID 23862201, para DETERMINAR ao 

Banco Central do Brasil que torne indisponíveis os ativos financeiros 

existentes em nome da Parte Executada acima. I. Consequentemente, ante 

o disposto no Art. 854 do CPC, em 23/03/2020 PROCEDI ao bloqueio 

imediato da quantia de R$14.923,36-, conforme cópia abaixo, parte 

integrante desta decisão – PROTOCOLO 20200004623869, 

AGUARDANDO estes autos eletrônicos no Gabinete Virtual a resposta do 

BANCO CENTRAL. II. Entretanto, existindo em 24/03/2020 o saldo de 

apenas R$102,50- encontrados em duas contas bancárias da Parte 

Executada (v.g., Banco do Brasil R$ 80,64- e Banco Santander R$ 21,90-), 

considerada por este Juízo insuficiente e irrisória para a garantia do juízo, 

PROCEDI nesta data aos seus imediatos DESBLOQUEIO, conforme Recibo 

de Protocolamento de Ordens Judiciais de Desbloqueios de Valores do 

link: https://bacenjud2.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?

method=protocolarRegistroAlteracao&token=1585243036949 III. Dessa 

forma, dando continuidade à esta Execução Fiscal, DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal 

subscritor do pedido de ID 23862201 (ATO ORDINATÓRIO) para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando a este 

Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (ATO ORDINATÓRIO). IV. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item III - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). V. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item III - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM 30/02/2021 (cinco anos a contar do 

recebimento da citação no endereço da Parte Executada em 30/06/2016 

por Oliani Godoy - ID 22333598), (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). VI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover os atos d constrição 

patrimonial e informar ao Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou 

eventual pagamento administrativo do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. 

VII. O ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução 

Fiscal, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do término do prazo 

do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição 

intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta 

atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), 

devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a 

supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À 

CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 
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INTIME (PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a Petição de ID 23862201, conforme determinam os Arts. 269, 

§ 3º e 270, Parágrafo único, do CPC. INTIME por Carta Registrada a Parte 

Executada, conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra sucessivamente. 

Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO lja Recibo de Protocolamento de Bloqueio 

de Valores Réu/Executado Valor a Bloquear Contas e Aplicações 

Financeiras Atingidas 018.869.078-62 : OLIANI NOUEY MACHADO 

GODOY 14.923,36 Instituições financeiras com relacionamentos com o 

C P F / C N P J  n o  m o m e n t o  d a  p r o t o c o l i z a ç ã o . 

h t tps : / /bacen jud2 .bcb .gov .b r /bacen jud2 /p ro toco la rM inu taBV.do?

method=protocolar&token=1584985614909 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre 

determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento 

do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer 

origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, 

inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou 

impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da 

cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare 

absolutamente impenhoráveis. Art. 186. O crédito tributário prefere a 

qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, 

ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do 

acidente de trabalho. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005). - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Art. 11 - A 

penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - 

título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em 

bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; 

VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. Art. 16 - 

O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: 

... III - da intimação da penhora. § 1º - Não são admissíveis embargos do 

executado antes de garantida a execução. § 2º - No prazo dos embargos, 

o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e 

juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a 

critério do juiz, até o dobro desse limite. § 3º - Não será admitida 

reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, 

incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e 

serão processadas e julgadas com os embargos. - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público 

gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes. (...) § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 223. Decorrido o 

prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, 

independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à 

parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa 

causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato 

por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à 

parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 269. Intimação é o ato 

pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 

3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 

de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será 

realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que 

possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se 

ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o 

disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o 

concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que 

adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. 

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, 

cada exequente conservará o seu título de preferência. Art. 854. Para 

possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao 

executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema 

eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro 

nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do 

executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. 

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, 

o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, 

o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o 

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será 

intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o 

Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer 

das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento 

de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela 

instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. - SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 
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tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicosque tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011703-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011703-04.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:47:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO CNPJ 

Nº 33.254.319/0020-65 - CONTRIBUINTE 734970657. CDA's Nºs 1929318; 

1929319; 1929320; 1929321; 1929322; 1929323; 1929324 e 1929325. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 141361 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 

109.592,66 DECISÃO 12185 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.. 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

13/03/2020 em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - 

CNPJ Nº 33.254.319/0020-65, pretendendo o recebimento do crédito 

decorrente das CDA’s acima, referentes ao não pagamentos dos ISSQN's 

da Inscrição Municipal Nº 141361 (ID’s 30262975 e 30262977). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1929318, vencida em 20/02/2015, já se encontrava prescrito, pois já havia 

transcorrido mais de cinco anos do vencimento do ISSQN, conforme 

preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. Imperioso se ter em conta que o ISSQN é um tributo 

da terceira espécie acima, portanto sujeito a LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO, e sua constituição definitiva ocorrerá na data da 

declaração espontânea do contribuinte à autoridade administrativa 

competente, conforme preceitua o Art. 150 do CTN, mas, em havendo 

inadimplência do Contribuinte, sem prévia declaração, deve ser aplicada a 

regra geral, efetivando-se o LANÇAMENTO DE OFÍCIO, a primeira espécie 

de lançamento acima, em conformidade com o Código Tributário Nacional, 
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que no inciso II do Art. 149 dispõe: "Art. 149 - O lançamento é efetuado e 

revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: ... II - 

quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e 

na forma da legislação tributária.” Na espécie, não havendo recolhimento 

espontâneo do ISSQN aos cofres municipais, o direito de a Fazenda 

Pública executar o crédito tributário constituído pelo lançamento oficial 

extingue-se após cinco anos, contados da notificação do lançamento, que 

se dá através do envio do carnê ao contribuinte no seu endereço, sendo o 

termo inicial da prescrição a DATA DO VENCIMENTO estabelecido no 

respectivo CARNÊ DE PAGAMENTO. Nesse sentido, colha-se o seguinte 

arresto do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO 

DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

E O DESPACHO CITATÓRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA 

POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 –– PRESCRIÇÃO DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO 

PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – 

IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC Nº. 80/2014 – AUTONOMIA 

FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. O Superior Tribunal de Justiça já 

sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por 

homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da 

entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, 

passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, 

previsto no art. 174 do CTN. Decorrido mais de cinco anos entre a data da 

constituição do crédito e o despacho de citação, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de 

junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, 

autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à 

Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República 

Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a 

condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em 

seu favor. Recurso provido em parte.” (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

N.U 0005383-26.2009.8.11.0045, ap 132598/2017, julgado em 27/03/2018, 

publicado no dje 16/04/2018). (negritei) No presente caso, observo que 

entre a data do vencimento da CDA nº CDA Nº 1929318, vencida em 

20/02/2015 , e a data da distribuição desta Execução Fiscal via PJe em 

13/03/2020, já haviam decorridos mais de cinco anos sem a ocorrência de 

qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 

da Lei nº 5.172/1966 – CTN, com a redação da LCP nº 118/2005, acima 

transcrito. Sobre a decadência do crédito tributário, o Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o seguinte entendimento: “TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

PROLAÇÃO DO DESPACHO CITATÓRIO. CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA 

A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DO FENÔMENO 

PRESCRICIONAL. EFEITOS QUE RETROAGEM À DATA DA PROPOSITURA 

DA AÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 219, § 1°, DO CPC. (...). I. 

(...); II. (...). III. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 

1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação 

retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da 

prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC. Da análise do voto 

condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a 

interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação 

quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder 

Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ" (STJ, AgRg no REsp 

1.382.110/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 03/03/2015). IV (...). V. Agravo Regimental improvido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, AgRg no AREsp 

425.986/DF, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015). (negritei). Dessa 

forma, inexistindo a determinação da citação pessoal da Parte Devedora 

ou Executada decorridos cinco anos do vencimento do tributo, conforme o 

inciso I do Art. 174 do CTN, pois ainda não existia esta Execução Fiscal, 

inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo mencionado, 

forçoso reconhecer que a prescrição já ocorreu, incidindo na hipótese o 

que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução 

fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser 

decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Assim é 

que o Município Exequente, quando distribuiu a petição inicial em 

13/03/2020, já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação à CDA Nº 1929318, vencida em 20/02/2015, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade dos créditos 

tributários representados pelos títulos executivos referidos, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, face a denominada prescrição 

direta. No presente caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção 

do marco da prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a 

citação da Parte Executada, conforme preceitua o inciso I do Parágrafo 

Único do Art. 174 do CTN, o qual retroage à data da propositura da ação, 

de modo que decorridos cinco anos da constituição do crédito, a 

decretação da prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a 

Súmula STJ 409. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o débito tributário referente à CDA Nº 

1929318, vencida em 20/02/2015, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser 

excluída(s), por causa da decadência do crédito executado, bem como, 

DETERMINO a(s) sua(s) EXCLUSÃO(ÕES) DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, incluída(s) nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível(eis). Considerando que o prazo prescricional se 

interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DESTA 

EXECUÇÃO FISCAL, devendo o Sr. Gestor Judicial: I. CITE por carta AR, 

para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução 

Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta 

execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 544 de 804



ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502721-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADA APARECIDA ALVES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502721-34.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/11/2015 14:05:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ADA APARECIDA ALVES DE ARRUDA CPF Nº 

630.964.631-15 - CONTRIBUINTE 12917 CDA’s Nºs 2012/0737410; 

2013/0876439; 2014/1000077; 2015/1123524. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.14.001.0795.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 2.838,80- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 03/11/2015, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ADA APARECIDA ALVES DE 

ARRUDA - CPF Nº 630.964.631-15, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 2012/0737410, 2013/0876439, 

2014/1000077 e 2015/1123524, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.4.14.001.0795.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 2.838,80- (ID 350749). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 350750). Em 11/11/2015 foi determinada 

a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do CTN (ID 362285), tendo sido expedida a Carta de Citação em 

26/01/2016 (ID 484580), a qual retornou aos autos COM assinatura de 

recebimento em nome da Sra. Ada Aparecida Alves Nunes Ribeiro no dia 

18/02/2016, conforme AR dos Correios nº 645067 (ID 16946475). A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente em 05/11/2019 (ID 25782064) 

requereu a SUSPENSÃO da presente Execução Fiscal, pelo prazo de 

noventa dias, tendo em vista o parcelamento do crédito fiscal, anexando o 

Termo de Negociação - Parcelas Abertas 401320, onde se lê que a última 

parcela vencerá em 02/08/2023 - ID 2782062. Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO é causa 

suspensiva do crédito tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, e 

no caso presente AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA, mas até a presente data a 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA MANIFESTOU quanto ao 

seu regular cumprimento, presumindo-se que inexistem irregularidades 

nos autos a serem sanadas, razão pela qual, para fins do Art. 923 do 

CPC, DETERMINO: I. REMETAM estes autos eletrônicos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, até a data do fim da suspensão, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADO a ausência ou não 

de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA destes autos 

eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se manifestar sobre a 

SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO e/ou requerer o que de direito 

e/ou manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente da 

presente execução, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

ARQUIVAMENTO PELO PRAZO PRESCRICIONAL RESTANTE, conforme 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) c/c Art. 151, inc. VI e Art. 174, inc. IV, 

ambos do CTN. (ATO ORDINATÓRIO). II. Decorrido o prazo acima de 

quinze dias, inexistindo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE e REMETAM novamente estes autos eletrônicos 

para o ARQUIVO, até o advento da prescrição intercorrente decorridos 

cinco anos da data da citação (18/02/2021), quando deverá ser 

CERTIFICADO a ausência ou não de manifestação das Partes no período e 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, independentemente 

de prévia intimação e/ou manifestação do Município Exequente, nos termos 

do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede de 

Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018.(ATO ORDINATÓRIO). 

III. O arquivamento acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou 

da iniciativa da Parte Executada, que conduza a termo a Execução, 

cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada 

da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito 

executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 

1340553/RS). V. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. INTIME 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos 

do CPC. VI. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta 

AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC. VII. PUBLIQUE para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 

151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o 

depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos 

termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI – o parcelamento. 

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste 

artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios 

dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela 

conseqüentes. – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o 

curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 923. 
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Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo 

o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de 

suspeição, ordenar providências urgentes. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502721-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADA APARECIDA ALVES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502721-34.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/11/2015 14:05:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ADA APARECIDA ALVES DE ARRUDA CPF Nº 

630.964.631-15 - CONTRIBUINTE 12917 CDA’s Nºs 2012/0737410; 

2013/0876439; 2014/1000077; 2015/1123524. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.14.001.0795.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 2.838,80- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 03/11/2015, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ADA APARECIDA ALVES DE 

ARRUDA - CPF Nº 630.964.631-15, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 2012/0737410, 2013/0876439, 

2014/1000077 e 2015/1123524, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.4.14.001.0795.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 2.838,80- (ID 350749). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 350750). Em 11/11/2015 foi determinada 

a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do CTN (ID 362285), tendo sido expedida a Carta de Citação em 

26/01/2016 (ID 484580), a qual retornou aos autos COM assinatura de 

recebimento em nome da Sra. Ada Aparecida Alves Nunes Ribeiro no dia 

18/02/2016, conforme AR dos Correios nº 645067 (ID 16946475). A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente em 05/11/2019 (ID 25782064) 

requereu a SUSPENSÃO da presente Execução Fiscal, pelo prazo de 

noventa dias, tendo em vista o parcelamento do crédito fiscal, anexando o 

Termo de Negociação - Parcelas Abertas 401320, onde se lê que a última 

parcela vencerá em 02/08/2023 - ID 2782062. Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO é causa 

suspensiva do crédito tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, e 

no caso presente AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA, mas até a presente data a 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA MANIFESTOU quanto ao 

seu regular cumprimento, presumindo-se que inexistem irregularidades 

nos autos a serem sanadas, razão pela qual, para fins do Art. 923 do 

CPC, DETERMINO: I. REMETAM estes autos eletrônicos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, até a data do fim da suspensão, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADO a ausência ou não 

de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA destes autos 

eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se manifestar sobre a 

SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO e/ou requerer o que de direito 

e/ou manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente da 

presente execução, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

ARQUIVAMENTO PELO PRAZO PRESCRICIONAL RESTANTE, conforme 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) c/c Art. 151, inc. VI e Art. 174, inc. IV, 

ambos do CTN. (ATO ORDINATÓRIO). II. Decorrido o prazo acima de 

quinze dias, inexistindo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE e REMETAM novamente estes autos eletrônicos 

para o ARQUIVO, até o advento da prescrição intercorrente decorridos 

cinco anos da data da citação (18/02/2021), quando deverá ser 

CERTIFICADO a ausência ou não de manifestação das Partes no período e 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, independentemente 

de prévia intimação e/ou manifestação do Município Exequente, nos termos 

do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede de 

Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018.(ATO ORDINATÓRIO). 

III. O arquivamento acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou 

da iniciativa da Parte Executada, que conduza a termo a Execução, 

cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada 

da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito 

executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 

1340553/RS). V. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. INTIME 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos 

do CPC. VI. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta 

AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC. VII. PUBLIQUE para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 

151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o 

depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos 

termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI – o parcelamento. 

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste 

artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios 

dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela 

conseqüentes. – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o 

curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 923. 

Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo 

o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de 

suspeição, ordenar providências urgentes. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502989-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PADILHA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502989-88.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/11/2015 12:20:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO PADILHA DE CARVALHO CPF Nº 

109.199.371-87 - CONTRIBUINTE 3982 CDA’s Nºs 2012/0752812; 

2013/0882583; 2014/1056367; 2015/1203091. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.31.024.0352.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 3.214,90- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 12/11/2015, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTONIO PADILHA DE 

CARVALHO - CPF Nº 109.199.371-87, tendo como objeto o recebimento 

dos créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 2012/0752812, 

2013/0882583, 2014/1056367 e 2015/1203091, referentes ao não 

pagamento de IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 

04.1.31.024.0352.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 3.214,90- (ID 

361433). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima mencionadas 

(ID 361434). Em 16/11/2015 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 365204), 

tendo sido expedida a Carta de Citação em 16/03/2016 (ID 545856), a qual 

retornou aos autos COM assinatura de recebimento do Sr. Antônio Padilha 

em 15/04/2016 (ID 16992797). Em 12/04/2019 foi certificado pela 

Secretaria deste Juízo o decurso do prazo da citação SEM manifestação 

(ID 19370775). Em sede de Regime de Exceção 2019, em 04/07/2019 o 

MMº Juiz de direito Auxiliar da CGJ Dr. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior (Portaria nº 42/2019 – CGJ) proferiu despacho para intimar o 

Município Exequente a se manifestar sobre o retorno do AR de Citação (ID 

21020040), estando certificado pela Secretaria o decurso do prazo SEM 

manifestações do Município Exequente em 23/01/2020 (ID 28320635). Eis o 

relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. Considerando que a 

execução se opera no interesse do exequente, DÊ-SE VISTA à 

Procuradoria Municipal, para se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução Fiscal (ATO ORDINATÓRIO), informando a este Juízo acerca de 

eventual PAGAMENTO ou PARCELAMENTO do crédito executado nos 

MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL pelo Município Exequente desde 

2016, pugnando pela sua extinção pelo pagamento ou suspensão pelo 

parcelamento ou requerendo o que entender de direito, atualizando 

monetariamente o valor do crédito executado, se for o caso, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. II. Havendo manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão ou sentença, conforme for o 

requerimento da Parte Exequente (ATO ORDINATÓRIO). III. Entretanto, 

decorrido o prazo acima (Item I - trinta dias), INEXISTINDO manifestação 

pelo Município Exequente quanto ao parcelamento e/ou quitação e/ou 

atualização do crédito executado acima, CERTIFIQUE sobre a ausência de 

manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO (ATO ORDINATÓRIO), ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 15/04/2021 (cinco anos após a citação 

da Parte Executada – ID 16852568), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO), data em que estes autos deverão ser DESARQUIVADOS 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICADO a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e remetidos imediatamente À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, e não obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos após a citação válida da Parte 

Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública 

Municipal Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). INTIME (PJe e 

DJe) o Município Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador 

Fiscal que subscreveu a Petição Inicial (ID 361385), nos termos dos Arts. 

269, § 3º e 270, § único; ambos do CPC. INTIME (DJe) a Parte Executada, e 

pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme 

determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o Aquele que de qualquer 

forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que 

se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8º 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 249. A citação será feita por meio 

de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou 

quando frustrada a citação pelo correio. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.(...) § 3º 

A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro 

regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso. - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; 

... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 

constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 
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contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; 

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. 

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução. § 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda 

matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e 

rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. 

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, 

salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas 

como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os 

embargos. - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 

não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação 

prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada 

no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado 

por ato do Ministro de Estado da Fazenda. - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 548 de 804



CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502985-51.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502985-51.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/02/2016 15:31:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO ALVES PEREIRA CPF Nº 169.047.109-34 

- CONTRIBUINTE 734760809 CDA's Nºs 2012/0719420; 2013/0824682; 

2014/1044513; 2015/1153825. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.14.009.0015.002- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 2.776,77- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 12/11/2015, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTONIO ALVES PEREIRA - 

CPF Nº 169.047.109-34, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

tributários inscritos nas CDA’s Nºs 2012/0719420, 2013/0824682, 

2014/1044513 e 2015/1153825, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.5.14.009.0015.002, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 2.776,77- (ID 361416). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 361417). Em 16/11/2015 foi determinada 

a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do CTN (ID 365200), tendo sido expedida a Carta de Citação em 

16/03/2016 (ID 545685), a qual retornou aos autos COM assinatura de 

recebimento do Sr. Antônio A. Pereira em 15/04/2016 (ID 16943664). Em 

12/04/2019 foi certificado pela Secretaria deste Juízo o decurso do prazo 

da citação SEM manifestação (ID 19370761). Em sede de Regime de 

Exceção 2019, em 04/07/2019 o MMº Juiz de direito Auxiliar da CGJ Dr. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior (Portaria nº 42/2019 – CGJ) proferiu 

despacho para intimar o Município Exequente a se manifestar sobre o 

retorno do AR de Citação (ID 21020279), estando certificado pela 

Secretaria o decurso do prazo SEM manifestações do Município 

Exequente em 23/01/2020 (ID 28319264). Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I. Considerando que a execução se opera no 

interesse do exequente, DÊ-SE VISTA à Procuradoria Municipal, para se 

manifestar sobre o prosseguimento desta Execução Fiscal (ATO 

ORDINATÓRIO), informando a este Juízo acerca de eventual PAGAMENTO 

ou PARCELAMENTO do crédito executado nos MUTIRÕES DE 

CONCILIAÇÃO FISCAL pelo Município Exequente desde 2016, pugnando 

pela sua extinção pelo pagamento ou suspensão pelo parcelamento ou 

requerendo o que entender de direito, atualizando monetariamente o valor 

do crédito executado, se for o caso, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. II. 

Havendo manifestação Fazendária, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos À CONCLUSÃO para decisão 

ou sentença, conforme for o requerimento da Parte Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO). III. Entretanto, decorrido o prazo acima (Item I - trinta dias), 

INEXISTINDO manifestação pelo Município Exequente quanto ao 

parcelamento e/ou quitação e/ou atualização do crédito executado acima, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e 

REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO (ATO 

ORDINATÓRIO), ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 

15/04/2021 (cinco anos após a citação da Parte Executada – ID 

16852568), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO), data em 

que estes autos deverão ser DESARQUIVADOS (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFICADO a ausência ou não de manifestação das Partes no período 

(ATO ORDINATÓRIO) e remetidos imediatamente À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), independentemente de prévia 

intimação do Município Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF) e exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior 

Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, e 

não obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco 

anos após a citação válida da Parte Executada), dependerá da supressão 

da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (PJe e DJe) o Município Exequente desta decisão, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a Petição Inicial (ID 

361385), nos termos dos Arts. 269, § 3º e 270, § único; ambos do CPC. 

INTIME (DJe) a Parte Executada, e pessoalmente, por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. 

Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o 

Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os despachos, as decisões, as 

sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo.(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro regula o procedimento 

da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições 

aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de 

execução, aos atos executivos realizados no procedimento de 

cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso. - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; 

... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 

constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; 

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. 

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução. § 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda 

matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e 

rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. 

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, 

salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas 

como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os 

embargos. - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 

não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação 

prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada 

no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado 

por ato do Ministro de Estado da Fazenda. - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 
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frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001576-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001576-46.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/02/2016 10:52:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

S/A CNPJ Nº 09.576.814/0001-43 - CONTRIBUINTE 734800356 CDA's Nºs 

2013/0833813; 2014/1082426 e 2016/1246756. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.11.078.0524.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$99.389,22- 

DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE ... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 02/02/2016 pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ADVANCED INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ Nº 09.576.814/0001-43, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's Nºs 2013/0833813; 

2014/1082426 e 2016/1246756, referentes ao não pagamento de IPTU’s 

que recaíram sobre o imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.9.11.078.0524.001, e o valor atribuído à causa foi R$99.389,22- (ID 

494230). A petição inicial veio instruída com cópias das CDA’s acima 

mencionadas (ID 494231). Em 04/05/2017 foi determinada a citação da 

Parte Executada (ID 4146025), interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de Citação em 

09/05/2017 (ID 6815925), não havendo informações quanto ao seu 

cumprimento. Em 17/10/2018 o Município Exequente peticionou nos autos 

para informar que a Parte Executada realizou PARCELAMENTO do crédito 

sub judice, requerendo a SUSPENSÃO do feito pelo prazo de seis meses 

(ID 15986843). Em 16/11/2018 a Parte Executada, através de Advogado 

Constituído, compareceu aos autos para requerer o SOBRESTAMENTO 

desta ação, em razão do deferimento do processamento da Ação de 

Recuperação Judicial em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca 

de Cuiabá – MT, sob a Numeração Única 0011427-58.2018.811.0041 | 

Código 1312131, cuja decisão foi publicada no DJe/TJMT - Edição n.º 

10297 de 18/07/2018 (ID 16555263), juntando na ocasião os documentos 

ID’s 16555264, 16555268, 16555269, 16555270, 16555271, 16555272, 

16555274 e 16555276. Em 27/08/2019 a Parte Executada, através de seu 

Advogado Constituído, compareceu aos autos para requerer a juntada do 

Termo de Renúncia de Mandato (ID 22908806), juntando na oportunidade o 

documento ID 22908811. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 

desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 

03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo 

Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, 

distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o 

relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a Parte 

Executada peticionou nos autos informando novos fatos, bem como 

requerendo a juntada de novos documentos (ID’s 16555264, 16555268, 

16555269, 16555270, 16555271, 16555272, 16555274, 16555276 e 

22908811), DEIXO, por ora, de analisar o pedido de SUSPENSÃO 

formulado pelo Município Exequente (ID 15986843) e, nos termos do Art. 

437, § 1° do CPC, ad cautelam, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA imediatamente 

destes autos ao Município Exequente para se MANIFESTAR quanto as 

petições de ID’s 16555263 e 22908806 e seus documentos, no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 CPC). II. Decorrido o prazo, 

COM ou SEM manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e voltem estes autos À CONCLUSÃO para decisão. INTIME 

(PJe e DJe) o Município Exequente, através da Sra. Procuradora Fiscal que 

subscreveu o Pedido de ID 15986843, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 

270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME (DJe) a Parte Executada e 

pessoalmente, por carta registrada, conforme determinam os Arts. 271 e 

274 do CPC, face a renúncia dos ID's 22908806 e 22908811. PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. 

Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 
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razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1° do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os 

documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre 

os documentos anexados à contestação. § 1º Sempre que uma das 

partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu 

respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para 

adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436. ... - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001011-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA COSTA MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001011-82.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/01/2016 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: MARISTELA COSTA MACIEL CPF Nº 870.253.701-00 - 

CONTRIBUINTE 109856 CDA's Nºs 2012/0770254; 2013/0920032; 

2014/1078399 e 2015/1131741. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.15.004.0237.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$2.802,26- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 25/01/2016, pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em desfavor do MARISTELA COSTA MACIEL – CPF Nº 

870.253.701-00, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos 

nas CDA’s N°s 2012/0770254; 2013/0920032; 2014/1078399 e 

2015/1131741, referentes ao não pagamento de IPTU’s que recaíram 

sobre o imóvel de Inscrição Municipal nº 01.6.15.004.0237.001, e o valor 

atribuído à causa foi R$2.802,26- (ID 480369). A petição inicial veio 

acompanhada de cópias das CDA’s executadas (ID 480370). Em 

15/09/2017 foi determinada a citação da Parte Executada (ID 9871766), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida Carta de Citação em 27/09/2017 (ID 10052540), o qual 

retornou ao Juízo COM assinatura de recebimento (16852568). Em 

20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o decurso do prazo legal 

sem qualquer manifestação da Parte Executada (ID 28159570). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I. Considerando que a execução se opera no interesse do 

exequente, DÊ-SE VISTA à Procuradoria Municipal, para se manifestar 

sobre o prosseguimento desta Execução Fiscal (ATO ORDINATÓRIO), 

informando a este Juízo acerca de eventual PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO do crédito executado nos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO 

FISCAL pelo Município Exequente desde 2016, pugnando pela sua 

extinção pelo pagamento ou suspensão pelo parcelamento ou requerendo 

o que entender de direito, atualizando monetariamente o valor do crédito 

executado, se for o caso, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

ARQUIVAMENTO até a data da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. II. Havendo 

manifestação Fazendária, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos À CONCLUSÃO para decisão ou 

sentença, conforme for o requerimento da Parte Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO). III. Entretanto, decorrido o prazo acima (Item I - trinta dias), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 552 de 804



INEXISTINDO manifestação pelo Município Exequente quanto ao 

parcelamento e/ou quitação e/ou atualização do crédito executado acima, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e 

REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO (ATO 

ORDINATÓRIO), ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 

09/10/2022 (cinco anos após a citação da Parte Executada – ID 

16852568), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO), data em 

que estes autos deverão ser DESARQUIVADOS (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFICADO a ausência ou não de manifestação das Partes no período 

(ATO ORDINATÓRIO) e remetidos imediatamente À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), independentemente de prévia 

intimação do Município Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF) e exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior 

Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, e 

não obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco 

anos após a citação válida da Parte Executada), dependerá da supressão 

da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (PJe e DJe) o Município Exequente desta decisão, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a Petição Inicial (ID 

480368), nos termos dos Arts. 269, § 3º e 270, § único; ambos do CPC. 

INTIME (DJe) a Parte Executada, e pessoalmente, por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. 

Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o 

Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os despachos, as decisões, as 

sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo.(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro regula o procedimento 

da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições 

aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de 

execução, aos atos executivos realizados no procedimento de 

cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso. - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; 

... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 

constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; 

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. 

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução. § 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda 

matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e 

rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. 

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, 

salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas 

como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os 

embargos. - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 

não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação 

prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada 

no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado 

por ato do Ministro de Estado da Fazenda. - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 
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6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/10/2016 08:29:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JONAS TAVARES TRANNIN CNPJ/CPF Nº 

002.498.431-02 - CONTRIBUINTE 401313 CDA’s Nºs 2012/0740193; 

2013/0875689; 2014/1074363; 2015/1229099. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.1.45.001.0195.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 13.470,99- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente viaPJe em 16/10/2015, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JONAS TAVARES TRANNIN - CPF 

Nº 002.498.431-02, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

tributários inscritos nas CDA’S Nºs 2012/0740193, 2013/0875689, 

2014/1074363 e 2015/1229099, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.1.45.001.0195.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 13.470,99- (ID 346299). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 346302). Em 20/10/2015 foi determinada 

a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do CTN (ID 348824), tendo sido expedida a Carta de Citação em 

14/01/2016 (ID 472029), a qual retornou aos autos SEM assinatura de 

recebimento, conforme certificado pela Secretaria vez que a Parte 

Executada “Mudou-se” do endereço declinado na inicial (ID 21828612). Em 

24/07/2019 o Município Exequente requereu a citação por Mandado a ser 

cumprido por Oficial de Justiça no seguinte endereço: Rua Radialista 

Maurício de Oliveira, n° 37, Quadra 26, Bairro Coophamil, Cuiabá – MT, CEP 

78.028-240 (ID 22055745), anexando Consulta Base CPF (ID 22055746) e 

as CDa’s executadas (ID 2055747). Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 

2019, em 29/07/2019 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior proferiu despacho, DEFERINDO o pedido de 

citação por Oficial de Justiça (ID 22132819), tendo sido expedido o 

Mandado de Citação em 06/08/2019 (ID 22361440). Em 02/09/2019 o Sr. 

Oficial de Justiça certificou que “Dirigi-me em 02 vezes até o endereço 

constado da parte executado e lá estando, não foi possível dar 

prosseguimento ao r. Mandado pelo motivo de não o encontrar 

pessoalmente. Nas 02 diligencias foi encontrada a casa (cor amarela; 

grade branca) fechada, não aparecendo alguém para atender-me, não foi 

possível pedir informações com as casas vizinhas próximas pois também 

estavam fechadas: ao lado, casa cor bege; em frente casa também cor 

bege; do outro lado, muro amarelo.... portanto, não se pode afirmar que a 

parte reside nesse imóvel pelos motivos acima descritos. Diante do 

exposto, faço devolução do r. Mandado para os devidos fins. ”, sic, (ID 

23183708). Em 04/09/2019 o Município Exequente requereu a citação por 

Edital da Parte Executada, sob o argumento de que as demais modalidades 

de citação restaram prejudicadas (ID 23342018), anexando as CDA’s 

executadas (ID 23342022). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando detidamente estes autos eletrônicos, observo que houve o 

esgotamento, ou pelo menos, a tentativa de exaurimento dos meios 

existentes para a localização da Parte Executada, considerando o 

disposto nos inc. III do Art. 8º da LEF c/c Arts. 5º, 8º, 257, inc. I do CPC, 

ante a advertência do Art. 258 CPC, inexistindo qualquer óbice, DEFIRO 

pedido da Procuradoria Fiscal de citação por edital da Parte Executada, 

razão pela qual DETERMINO: I. Cumpra o Sr. Gestor o disposto no inc. IV 

do Art. 8º da LEF c/c Art. 257, incs. II e segs. CPC, EXPEDINDO E 

PUBLICANDO o respectivo EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 dias 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO nestes autos a data da publicação e 

número com página do DJe (ATO ORDINATÓRIO). II. Após o prazo, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade, pagamento ou oferecimento de garantia 

e/ou oposição (Embargos ou Exceção) (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente dos autos à Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias de localização 

da Parte Executada e/ou requerer o que de direito para satisfação do 

crédito fiscal executado, competindo-lhe, ainda, informar a este Juízo 

sobre eventual negociação do crédito executado nos MUTIRÃO FISCAL de 

2019, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação do Art. 40 da Lei 

nº 6.830/1980 (LEF) e ARQUIVAMENTO dos autos até o advento da 

prescrição intercorrente, conforme § 4º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

(LEF) e exegese do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo, REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. Havendo 

requerimento do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sem cumprimento das determinações abaixo. IV. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), não havendo manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em cinco 

anos após a citação por Edital (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO), quando deverá ser 

CERTIFICADO pelo Sr. Gestor Judiciário a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetidos estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do 

Município Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

(LEF) e exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de 

Justiça no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a existência de 

bens passíveis de penhora, na forma do Art. 798, inc. II, alínea "c" do CPC. 

IV. O ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução 

Fiscal, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do término do prazo 

do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição 

intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta 

atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), 

devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a 

supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À 

CONCLUSÃO para decisão, sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). INTIME (PJe e DJe) o Município 

Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor do 

pedido de ID 23342018, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. 

CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe do 

TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 

185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar 

nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados 

bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e 

direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, 

aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de 

bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na 

sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias. § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 11 - A penhora ou arresto de bens 

obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 
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sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve 

comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 7o É assegurada às 

partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e 

faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à 

aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo 

contraditório. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o 

Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas 

hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação 

pelo correio. Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação 

do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de 

computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a 

determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 

(sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de 

uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador 

especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar 

que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla 

circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da 

comarca, da seção ou da subseção judiciárias. Art. 258. A parte que 

requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das 

circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 

(cinco) vezes o salário-mínimo. Parágrafo único. A multa reverterá em 

benefício do citando. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao 

exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre 

que possível - CÓDIGO PENAL Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de 

funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e 

multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: Temas 

566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA 

AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO 

FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de 

que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente 

nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PORTARIA N. 42/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019: Dispõe sobre a 

ampliação da atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11/2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM. de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentados pela Portaria n. 29/2019-CGJ, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e dá outras providências. RESOLVE: Art. 1° 

Dispor sobre a atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11 /2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentado pela Portaria n. 29/2019-CU, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e nos termos desta Portaria. Parágrafo único. A 

atuação das equipes de ação rápida regulamentadas por esta Portaria 

constitui uma continuidade dos trabalhos realizados na Vara de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá — já iniciados com relação à prática de 

alguns atos concernentes aos executivos fiscais estaduais —, de modo 

que, além de incluir as execuções fiscais municipais, abrange a prática de 

todos os demais atos necessários para garantir a entrega da prestação 

jurisdicional de modo célere e efetivo, nos termos previstos nos referidos 

Provimentos e Portarias. ... Art. 4° Nos termos do Provimento n. 01 

/2019-CGJ, as equipes de ação rápida serão compostas das seguintes 

equipes de trabalho: ... § 3° Os juízes convocados para a equipe de apoio 

e julgamento atuarão, necessariamente, no julgamento dos incidentes 

opostos nas execuções distribuídas até 31.12.2017. ... - PROVIMENTO N. 

18/2019-CM, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019: Disponibilizado - 10/9/2019 
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parcialmente o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 

05/2019-CM, de 09 de abril de 2019 e alterado pelos Provimentos n. 07 e 

11/2019-CM. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, e em observância à decisão prolatada nos autos do Regime 

de Exceção n. 01/2019 (CIA n. 0009930-98.2019.8.11.0000), RESOLVE, 

“ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º. Antecipar 

parcialmente o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 

05/2019-CM, de 09 de abril de 2019, e alterado pelos Provimentos n. 07 e 

11/2019-CM, nos termos deste Provimento. Art. 2º . Fica antecipado para o 

dia 30 de agosto de 2019, o encerramento do regime de exceção na Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, exclusivamente 

nos executivos fiscais municipais da referida unidade judiciária. Art. 3º. 

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 30 de agosto de 2019. Cuiabá, 09 de setembro de 2019. 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (documento 

assinado digitalmente)... FIM

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014324-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO PEDROSO DE PINHO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1014324-13.2016.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/08/2016 

EMBARGANTE: FAUSTINO PEDROSO DE PINHO CPF Nº 204.669.601-82 

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$4.124,86- 

DECISÃO 12185 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuídos eletronicamente via PJe em 

25/08/2016, por dependência à EXECUÇÃO FISCAL N.º 

1014324-13.2016.8.11.0041, por FAUSTINO PEDROSO DE PINHO – CPF Nº 

204.669.601-82, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, requerendo ao 

final "a) Conceder o benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil; b) Receber os presentes 

embargos, sem apresentação de garantia do juízo, pelas razões acima 

elencadas e ser o Embargante pessoa hipossuficiente; c) Determinar a 

intimação do Embargado para, querendo, se manifestar, conforme art. 17 

da Lei 6830/80; d) No mérito, julgar procedente os presentes embargos à 

execução para declarar a ilegitimidade passiva do Embargante assim como 

a nulidade das certidões de dívida ativa (0746814, 0822304, 1059582 e 

1220465) e consequente extinção da ação de execução (Processo n° 

0502278-83.2015.8.11.0041); e) Que as intimações Defensor Público que 

esta subscreve, sejam feitas de forma pessoal, em cumprimento ao art. 

128, I da Lei Complementar nº 80/94 (Lei Orgânica Nacional da Defensoria 

Pública), para todos os atos processuais que se fizerem acontecer; f) 

Caso sejam necessárias futuras intimações do embargante, requer que 

sejam realizadas por meio de Carta Precatória, as quais devem ser 

destinadas ao endereço do mesmo, constante nos documentos em anexo. 

g) Protesta provar o alegado por todos os meios de probantes em direito 

admitidos, inclusive juntada posterior de documentos.", sic, e o valor 

atribuído à causa foi R$4.124,86- (ID 1865516). A petição inicial veio 

instruída os documentos ID’s 1865519, 1865533, 1865525 e 1865555. Em 

09/11/2018 este Juízo proferiu DESPACHO deferindo o pedido da 

Procuradoria Municipal Fiscal de citação da Parte Executada através de 

Oficial de Justiça (ID 16451144). Em 19/11/2018 o Município Embargado 

compareceu espontaneamente aos autos para IMPUGNAR os Embargos à 

Execução, alegando que “o imóvel ainda pertence a Faustino Pedroso de 

Pinho e não foi apresentada certidão de inteiro teor imobiliária para o 

cadastro da prefeitura para comprovação de alteração do proprietário do 

imóvel”, sic, bem como que “que o presente feito de execução atende aos 

postulados de existência e validade, tendo como pressuposto a existência 

de um título executivo gozando de presunção juris tantum de liquidez, 

certeza e exigibilidade totalmente legitimo e possível”, sic, (ID 16559385). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando detidamente os presentes autos de Embargos à 

Execução Fiscal, observo que a decisão de ID 16451144 (assinatura em 

lote) não se refere a estes autos, razão pela qual CHAMO O PROCESSO À 

ORDEM, para declarar SEM EFEITO o referido despacho, passando a 

decidir sobre os Embargos à Execução conforme segue: Acerca do 

pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, postulado 

pela Parte Embargante (ID 1865516), não há mais qualquer discussão 

quanto à possibilidade da sua concessão, mormente quando tal direito 

está estabelecido expressamente no Art. 98 do CPC, verbis: Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

(negritei). Com efeito, quanto à PESSOA NATURAL, o Legislador 

estabeleceu que o seu estado de insuficiência é presumido, juris tantum, 

nos termos do § 3º do Art. 99 do CPC, sendo que o ônus de provar a 

inexistência ou o desaparecimento da condição de pobreza é da parte 

adversa, ex vi: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. ... § 3o Presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 

Entretanto, apesar da presunção do estado de hipossuficiência, a 

concessão da benesse não está adstrita apenas à afirmação da própria 

hipossuficiência pelo postulante, mas sim, também conforme o livre 
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convencimento motivado do julgador. O artigo 99, §2º do CPC, assim 

dispõe: Art. 99. (...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. Assim sendo, não havendo nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, 

DEFIRO o pedido de GRATUIDADE DA JUSTIÇA, nos termos do Art. 98 do 

CPC, bem como DETERMINO ao Sr. Gestor que promova imediatamente as 

anotações na Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFICANDO em seguida neste feito (ATO ORDINATÓRIO). Por outro 

lado, com relação à GARANTIA DO JUÍZO, sabe-se que a Constituição 

Federal Brasileira resguarda a todos o direito de acesso ao Poder 

Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5°, Inc. XXXV, da CF), 

assim sendo, evidencia-se que estes Embargos à Execução Fiscal podem 

ser admitidos sem o seu oferecimento, desde que o Contribuinte Devedor 

comprove não possuir patrimônio suficiente para garantia do crédito em 

execução, como ocorre no caso do presente feito, em que a Parte 

Embargante, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

afirma ser financeiramente hipossuficiente, sem indícios ou provas 

contrárias à sua declaração (ID 1865519). No presente caso, deve ser 

aplicada, por analogia, a SÚMULA VINCULANTE STF 28, publicada DJE de 

17/02/2010, a qual não admite mais que seja exigido ‘depósito prévio’ como 

requisito de admissibilidade de ação judicial em que se pretenda discutir a 

exigibilidade de crédito tributário. Aliás, não é outro o entendimento do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual, recentemente, afastou a 

exigência da garantia do juízo para adissibilidade de Embargos à Execução 

Fiscal, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO 

DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO 

JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. “Aos recursos interpostos 

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo 

n. 2 – STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a 

cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas 

que “não serão admissíveis … antes de garantida a execução” (art. 16, § 

1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 

1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos 

recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a 

qual, “em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 

reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 – artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos – não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal.” 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, 

resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao 

contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, 

com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de 

garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à 

execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na 

Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos 

recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a 

exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução 

fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui 

patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no 

curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional 

diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à 

penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos 

autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os 

embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de 

inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da 

legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado 

pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição 

dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser 

resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da 

justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, 

adotando-se tese contrária, “tal implicaria em garantir o direito de defesa 

ao “rico”, que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e 

negar o direito de defesa ao “pobre”. 10. Não tendo a hipossuficiência do 

executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática 

indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à 

origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a 

investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que 

sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das 

limitações legais.11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o 

acórdão recorrido.” (STJ - REsp 1.487.772-SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 

Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019) 

(negritei). Dessa forma, RECEBO estes EMBARGOS À EXECUÇÃO para 

discussão, atribuindo-lhe EFEITO SUSPENSIVO, até o julgamento do seu 

mérito, cumprindo ao Sr. Gestor CERTIFICAR a suspensão nos autos 

eletrônicos da EXECUÇÃO FISCAL N.º 1014324-13.2016.8.11.0041 (ATO 

ORDINATÓRIO), bem como nestes autos, sobre a certificação naqueles 

autos principais (ATO ORDINATÓRIO). E, após o cumprimento das 

determinações acima, dando continuidade a este feito, DETERMINO o 

regular prosseguimento destes EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, nos 

seguintes termos: I. Considerando que a Parte Embargante protestou pela 

apresentação de outras provas (ID 1865516), sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, a fim de evitar o cerceamento de defesa, ad 

cautelam, INTIMEM (PJe) as Partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no PRAZO COMUM de TRINTA DIAS, indicando sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, cumprindo apresentar desde 

logo documentos novos, se pertinentes, sob pena de preclusão. II. 

Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a manifestação das Partes, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão ou sentença, conforme o 

caso (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) a Parte Embargante, através da 

Sra. Defensora Pública que subscreveu a Petição Inicial de ID 1865516, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. INTIME (PJe) o Município 

Embargado, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da Manifestação 

de ID 16559385, nos termos dos Arts. 269, § 3º e 270, § único, do CPC. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: ... XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito; ... -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer 

em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do 

prazo. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato 

deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. 

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em 

lei. § 1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em 

consideração à complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não 

determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento 

após decorridas 48 (quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal 

ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a 

prática de ato processual a cargo da parte. § 4o Será considerado 

tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 223. 

Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato 

processual, independentemente de declaração judicial, ficando 

assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 
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partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. -LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980): Art. 17 - Recebidos os 

embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo 

de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e 

julgamento. Parágrafo Único - Não se realizará audiência, se os embargos 

versarem sobre matéria de direito, ou, sendo de direito e de fato, a prova 

for exclusivamente documental, caso em que o Juiz proferirá a sentença 

no prazo de 30 (trinta) dias. SÚMULA VINCULANTE 28 STF: É 

inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de 

admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade 

de crédito tributário. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO 

DE 2020: Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, 

de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1038429-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1038429-20.2017.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2017 

EMBARGANTE: DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A CNPJ Nº 

01.008.073/0001-92 EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA 

CAUSA: R$7.084,14- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Tratam-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

interpostos em 19/12/2017 via PJe pelo DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A – 

CNPJ nº 01.008.073/0001-92 – em defesa à EXECUÇÃO FISCAL nº 

0000189-50.2017.811.0082, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

qualificados na exordial, e o valor atribuído à causa foi R$7.084,14- (ID 

11230554). A petição inicial veio instruída com os documentos ID’s 

11230574, 11230582, 11230586, 11230591, 11230597, 11230600, 

11230605. Em 25/07/2019, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, o MM° 

Juiz de Direito Auxiliar da CGJ-MT, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior proferiu DECISÃO determinando a certificação acerca da 

tempestividade dos Embargos e, se tempestivos, intimar a Parte 

Embargada para Impugnação, no prazo legal (ID 21211950). Em 

12/11/2019 o Município Embargado apresentou IMPUGNAÇÃO aos 

Embargos, alegando que a Parte Embargante a efetuou a distribuição dos 

presentes Embargos em Juízo distinto ao que tramita a Execução Fiscal a 

que faz referência na exordial, qual seja a de nº 

0000189-50.2017.811.0082 (Código nº 32422), em trâmite perante o Juízo 

da Vara do Meio Ambiente, por se tratar de cobrança de crédito não 

tributário oriundo de Infração autuada pela SMADES, representado pela 

CDA n° 1419873/2017, requerendo, preliminarmente, que seja reconhecida 

a ausência de condição de procedibilidade dos embargos, em razão do 

protocolo em Juízo incompetente, devendo ser extinto o processo sem 

julgamento de mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil (ID 26061712), juntando na oportunidade os documentos 

ID’s 26061715, 26061722 (AUTO DE INFRAÇÃO - SMADES) e 2606125 

(CDA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO). A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis 

o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que a 

RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, estabelece que esta Vara de Execução Fiscal da Comarca da 

Capital possui a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida ativa.” Todavia, 

excetuam-se da Resolução acima os executivos fiscais decorrentes de 

dívida de natureza não tributária advinda da infringência a dispositivos 

legais constantes do CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS, face o 

disposto na Resolução nº 009/2008/OE do E. Tribunal de Justiça Estado de 

Mato Grosso de 10/07/2008, ex vi: “Art. 1° - Fixar a competência para 

processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as 
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ações penais que tratem de delitos ambientais: I – Na Comarca de Cuiabá: 

a Vara Especializada do Meio Ambiente; (...).” (negritei). Dessa forma este 

PJe de Embargos à Execução Fiscal deveria estar tramitando na 

competente Vara Especializada do Meio Ambiente, pois este Juízo da Vara 

de Execução Fiscal – Gabinete 1 Fazenda Pública Municipal é 

absolutamente incompetente para processar e julgar execuções fiscais 

que tem por objeto infração ao Código Sanitário e de Postura – Lei 

Complementar nº 33/1997. ISSO POSTO, por se tratar de competência 

absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo do Gabinete 1 da Vara 

Especializada de Execução Fiscal – Fazenda Pública Municipal e DECLINO 

ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente – VEMA desta Comarca 

de Cuiabá, competente para processar e julgar este executivo fiscal. 

Consequentemente, em razão da incompatibilidade de Sistemas do PJe e 

do Apolo, que é o único implantado na Vara Especializada do Meio 

Ambiente da Capital, DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário o cumprimento 

do disposto no inc. III do Art. 61 da RESOLUÇÃO nº 03/2018- TJ-MT/TP, 

verbis: “Art. 61. No caso de declínio de competência, observar-se-ão as 

seguintes regras: (...) III – o processo eletrônico objeto de declínio de 

competência de uma Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que utiliza o 

Sistema PJe para outra Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que não 

utiliza o Sistema PJe, será realizado de forma física, devendo Juízo 

Declinante materializar os autos e proceder à remessa ao Juízo Declinado, 

promovendo a baixa do processo eletrônico por incompetência e seu 

arquivamento.” INTIME (PJe) a Parte Embargante, através de seu 

Advogado Constituído (ID 11230574), conforme determinam os Arts. 271 e 

274 do CPC. INTIME (PJe) o Município Exequente, através da Sra. 

Procuradora Fiscal que subscreveu a Impugnação de ID 26061712, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. 

Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL: Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1° do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013213-52.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 12:14:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DANIEL ALVES DE SOUZA 02121965106 CNPJ Nº 

13.694.262/0001-45 - CONTRIBUINTE 734868481. CDA Nº 2016 / 1395191. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 114785 - TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.069,12- SENTENÇA 471 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida eletronicamente por meio do 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 734868481 – CNPJ Nº 

13.694.262/0001-45, pretendendo o recebimento do crédito tributário 

inscrito na CDA Nº 2016 / 1395191, referente ao não pagamento da Taxa 

de Licença Para Funcionamento, Horário Especial e Publicação que recaiu 

sobre a Inscrição Municipal Nº 114785, e o valor atribuído à causa foi 
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R$2.069,12- (ID 30509728). A petição inicial veio acompanhada da CDA 

supracitada (ID 30509727). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída (19/03/2020 – ID 

30509726), a pretensão ao recebimento do crédito tributário representado 

pela CDA Nº 2016 / 1395191, vencida em 30/01/2015 já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

da taxa, no caso, referente à Licença Para Funcionamento, Horário 

Especial e Publicidade - TLFHEP. Segundo o Código Tributário Nacional, 

para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional 

de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, conforme 

disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Sabe-se que a CONSTITUIÇÃO 

DEFINITIVA do crédito tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos 

termos do Art. 142 do C.T.N., que é o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do FATO GERADOR da obrigação 

correspondente, identificar o seu SUJEITO PASSIVO, determinar a matéria 

tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se for o 

caso, a penalidade cabível, tornando-se definitiva a partir da 

NOTIFICAÇÃO, que se dá com o envio do carnê à residência do 

Contribuinte e o PRAZO PRESCRICIONAL, no caso das TAXAS, corre a 

partir do vencimento da obrigação. Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança da TLFHEP é o dia seguinte 

ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e 

jurisprudência pacificada, em sede de Recursos Repetitivos – Temas 248 

(que declarou a aplicação do REsp 1111124/PR à TLFHEP) e 980, do E. 

Superior Tribunal de Justiça, , ex vi: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO 

DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO 

FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE 

BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento 

de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública 

realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) 

referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo 

estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento 

voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento 

estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal 

objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o 

momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte 

(Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 

1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao 

rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de 

que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza 

a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo 

prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada 

para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida 

tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, 

uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser 

despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção 

unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o 

pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende 

que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do 

IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não 

induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito 

tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo 

prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária 

manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou 

parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. 

Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 

256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), 

cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo 

inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e 

Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o 

vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não 

configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o 

contribuinte não anuiu. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, REsp 1641011/PA julgado em 14/11/2018, DJe 

21/11/2018). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 

NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA ENTREGA DO CARNÊ DE 

COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR DE QUE NÃO RECEBERA O 

CARNÊ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REFERENTE AO CARNÊ DO IPTU 

(RESP 1.111.124/PR). 1. O envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de 

licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a 

notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo 

contribuinte, a quem cabe comprovar seu não-recebimento. 2. É que: "(a) 

o proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual do 

imposto, de resto amplamente divulgada pelas Prefeituras; (b) o carnê 

para pagamento contém as informações relevantes sobre o imposto, 

viabilizando a manifestação de eventual desconformidade por parte do 

contribuinte; (c) a instauração de procedimento administrativo prévio ao 

lançamento, individualizado e com participação do contribuinte, ou mesmo 

a realização de notificação pessoal do lançamento, tornariam 

simplesmente inviável a cobrança do tributo." (Aplicação analógica do 

precedente da Primeira Seção, submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC, 

que versou sobre ônus da prova do recebimento do carnê do IPTU: REsp 

1.111.124/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.04.2009, 

DJe 04.05.2009). 3. Recurso especial municipal provido. Acórdão 

submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 

08/2008.” (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ FUX, REsp 

1114780/SC, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) – Tema 248. 

(negritei). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. 

LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DO CARNÊ. 

LEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO 

IMPUTÁVEL AO EXEQÜENTE. SÚMULA 106/STJ. 1. A jurisprudência 

assentada pelas Turmas integrantes da 1ª Seção é no sentido de que a 

remessa, ao endereço do contribuinte, do carnê de pagamento do IPTU é 

ato suficiente para a notificação do lançamento tributário. 2. Segundo a 

súmula 106/STJ, aplicável às execuções fiscais, "Proposta a ação no 

prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos 

inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da 

argüição de prescrição ou decadência." 3. Recurso especial a que se 

nega provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ 08/08. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, REsp 1111124/PR, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). A 

seguir, em 2009, adveio a SÚMULA STJ 397, que consolidou o 

entendimento do REsp 1111124/PR, nos seguintes termos: SÚMULA STJ 

397: “O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do 

carnê ao seu endereço.” Além disso, sabe-se a prescrição e a 

decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

causas extintivas do crédito tributário, aplicando-se ao caso a SÚMULA 

STJ 409, a saber: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” Assim, no presente caso, o Município Exequente 

quando distribuiu a petição inicial em 19/03/2020, já não possuía mais o 

direito à pretensão desta ação de execução em relação à CDA Nº 

2016/1395191, vencida em 30/01/2015, impondo-se a este Juízo o 

reconhecimento de ausência da exigibilidade do crédito tributário 

representado pelo título executivo referido, por força da incidência do 

caput d o Art. 174 do CTN, face o advento da denominada PRESCRIÇÃO 

DIRETA. No presente caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção 

do marco da prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a 

citação da Parte Executada, conforme preceitua o inciso I do Parágrafo 

Único do Art. 174 do CTN, o qual retroage à data da propositura da ação, 

de modo que decorridos cinco anos da constituição do crédito, a 

decretação da prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a 

Súmula STJ 409. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com os Arts. 487, inc. II e 927, incs. 

III e IV, ambos do CPC, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário inscrito na CDA Nº 2016/1395191, vencida em 30/01/2015, 
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anexada à exordial e, consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE E 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA(S) CDA(’s) ACIMA da relação de Créditos 

da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser excluída(s), por causa da 

prescrição da pretensão ao seu recebimento, bem como, a(s) sua(s) 

EXCLUSÃO (ÕES) DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe 

TJMT, incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível (is). ISENTO de 

custas, nos termos do Art. 39 LEF e honorários advocatícios 

sucumbenciais inexigíveis, vez que não houve a citação necessária à 

formação da relação processual. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC a esta 

sentença de extinção. INTIME (PJe) imediatamente o Município Exequente 

desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME 

também a Parte Executada, por Carta AR, conforme determina o Art. 241 

do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, registrado no Sistema PJe – TJ-MT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa - LEI Nº 

5.172/1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL) Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e 

os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por 

juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui 

em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor 

do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: 

(...) § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno 

porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro 

nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo 

efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida 

contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar 

procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 3º 

Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito 

econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: II - 500 

(quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as 

respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que 

constituam capitais dos Estados; (negritei). FIM
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CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013946-57.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/08/2016 00:51:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 - CONTRIBUINTE 318935. CDA's Nºs 927649; 

1067637; 1223958 e 1274399. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.45.018.0224.001. VALOR DA CAUSA: R$ 1.941,41- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente via PJE em 19/08/2016 pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de ELMO ENGENHARIA LTDA- CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43, tendo como objeto o pagamento dos créditos 

inscritos nas CDA's Nºs 927649; 1067637; 1223958 e 1274399, referente 

a IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 01.7.45.018.0224.001, 

sendo atribuído à causa o valor de R$1.941,41-(ID's 1684775 e 1684777). 

Em 09/09/2017 foi proferido despacho determinando a citação por carta da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 

174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional 

(ID 97886485). A Certidão da Carta Citação foi anexado aos autos em 

08/11/2018 , onde se lê que foi devolvido pelo motivo "Mudou-se" (ID 

16417024). Em 23/08/2019 o Município Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, ante o pagamento administrativo do crédito 

executado, renunciando expressamente ao prazo recursal, anexando o 

Termo de NEGOCIAÇÃO Nº 363967, onde se lê que as CDA's executadas 

foram quitadas em 01/10/2018 (ID22872861) , pelo valor de R$2.593,80- 

(ID 22872861). A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta 

Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, 

que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito executado, face o acordo extrajudicial firmado entre 

as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a este Juízo só resta 

homologar o pedido de extinção do processo formulado pelo Município 

Exequente, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta 

execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do crédito pela Parte Executada, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – 

QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – 

QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, 

NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal 

com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter 

sido cumprida pelo devedor extrajudicialmente, após o ajuizamento da 

ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação nas 

custas processuais e em honorários advocatícios, observando-se o 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu causa ao 

ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus 

sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
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FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – 

Recurso conhecido e provido. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 

0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 39008/2017, 

Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município Exequente, 

JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1013946-57.2016.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente PJe COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do crédito 

executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o Município 

Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, CERTIFIQUE 

imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo deve perquirir quem deu 

causa ao processo, para condenar no pagamento das custas 

processuais, referendado pela jurisprudência do nosso E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento administrativo foi 

efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado ao Juízo 

dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre o 

envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe, TJ/MT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 
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FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004086-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLLA DIANNELLY GOBIRA DE SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004086-32.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/03/2016 08:08:18 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: KARLLA DIANNELLY GOBIRA DE SOUZA 

RODRIGUES CPF Nº 722.170.491-00 - CONTRIBUINTE 734908224 . CDA's 

Nºs 844107; 981214; 1071513 e 1224570. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.4.31.018.0190.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 12.223,11- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente via PJE em 22/03/2016 pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de KARLLA DIANNELLY GOBIRA DE SOUZA 

RODRIGUES- CPF Nº 722.170.491-00, tendo como objeto o pagamento dos 

créditos inscritos nas CDA's Nºs 844107; 981214; 1071513 e 1224570, 

referente a IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

04.4.31.018.0190.001 , sendo atribuído à causa o valor de R$ 12.223,11-

(ID's 675914 e 675915). Em 06/09/2017 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 9771991). A Certidão da Carta 

Citação foi anexado em 12/11/2018 , onde se lê que foi devolvido pelo 

motivo "AUSENTE" (ID 16459070). Em 23/08/2019 o Município Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, ante o pagamento 

administrativo do crédito executado, renunciando expressamente ao prazo 

recursal, anexando o Termo de NEGOCIAÇÃO Nº 370144, onde se lê que 

as CDA's 844107; 981214; 1071513 e 1224570, acrescentando as CDA's 

443149; 956173; 1289161; 1485189 e 1682168 estranhas aos autos, 

foram quitadas em 05/11/2018 pelo valor de R$36.310,23- (ID22875495). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 
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vieram à conclusão nesta data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes APÓS A 

DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a este Juízo só resta homologar o pedido de 

extinção do processo formulado pelo Município Exequente, declarando 

pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com 

julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do crédito pela Parte Executada, posiciona-se a jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO 

ARTIGO 924, II DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO 

DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE 

– SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – 

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, 

em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor 

extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida 

a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em 

honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável 

pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 

25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, N.U 0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. 

II e 925 do CPC, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1004086.32.2016.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente PJe 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do crédito 

executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o Município 

Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, CERTIFIQUE 

imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo deve perquirir quem deu 

causa ao processo, para condenar no pagamento das custas 

processuais, referendado pela jurisprudência do nosso E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento administrativo foi 

efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado ao Juízo 

dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre o 

envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe, TJ/MT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 
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disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Varas Criminais

6ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA 001/2020-GAB

 A Doutora SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO, Juíza de Direito da 6ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais,

Considerando as medidas trazidas pela Portaria-Conjunta 249/2020 de 16 

de março de 2020, estabelecidas pela Presidência do Tribunal de Justiça e 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso,

Resolve:

Art. 1º. A partir do dia 20/03/2020, os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Público e Defensores Públicos, no gabinete da 6ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, serão realizados prioritariamente 
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pelo telefone (65) 99605-3721, via ligação telefônica ou mensagem pelo 

a p l i c a t i v o  w h a t s a p p ,  a s s i m  c o m o  p e l o s  e m a i l s 

suzana.ribeiro@tjmt.onmicrosoft.com e cba.6criminal@tjmt.jus.br.

Art. 2º As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela secretaria/gabinete, através do email 

cba.6criminal@tjmt.jus.br.

 Art. 3° Esta portaria entra em vigor em 20/03/2020.

 Art. 4º Encaminhe-se cópia desta portaria à Corregedoria-Geral da 

Justiça e ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 594908 Nr: 35784-65.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DOS SANTOS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN REGINA DE CAMPOS 

GONÇALVES - OAB:24.466

 Vistos, etc.

Determino a juntada das informações de HC nº 100404-10.2020.8.11.000, 

prestadas em 24/03/2020.

As providências. Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 604297 Nr: 44107-59.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA, MARCOS 

ANTONIO DOS SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Autos da Ação Penal de Cód. nº 604297

Vistos etc.

Juntem-se as informações prestadas ao MD Relator do HC impetrado em 

favor do réu Reginaldo.

As providências. Expediente necessário.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

Renata do Carmo Evaristo Parreira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 610296 Nr: 1032-33.2020.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SILVA DOS SANTOS, ANDREY LUCAS 

PEREIRA ARAUJO, ROSENILDA ADÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA LETÍCIA LIMA DE 

MATOS - OAB:26387, VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:20399/O

 Autos nº 1032-33.2020.811.0042 – Cód. 610296

Vistos etc.

Trata-se de comunicação da v. decisão proferido no Habeas Corpus n.º 

125179/MT (2020/0069215-8), recebida neste Juízo na presente data, 

onde concedeu liminarmente a ordem para substituir a prisão preventiva 

de Andrey Lucas Pereira Araújo por prisão domiciliar, e a aplicação, se 

necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, na Ação Penal em 

que ele se encontra preso e tramita perante este juízo (Código n° 610296).

Pois bem.

Em cumprimento à decisão proferida pelo Ministro Relator do STJ – 

Sebastião Reis Junior, a fim de garantir o integral cumprimento da prisão 

domiciliar, com fulcro no artigo 319 do CPP, aplico a medida cautelar da 

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

Advirto o acusado de que não poderá retirar ou deixar que alguém retire a 

tornozeleira; Deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas 

consecutivas; Deverá zelar pela conservação do aparelho, não podendo 

queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um 

dos equipamentos que a acompanham; e, ainda, não deixar que alguém os 

danifique. Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento 

deverá comunicar a este Juízo.

 FICA O ACUSADO TAMBÉM ADVERTIDO DE QUE SÓ PODERÁ SE 

AUSENTAR DE SUA RESIDÊNCIA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, 

SOB PENA DE TER O BENEFÍCIO REVOGADO.

 FIXO-LHE, AINDA, O COMPROMISSO DE COMPARECER A TODOS OS 

ATOS DO PROCESSO E NÃO MUDAR DE ENDEREÇO SEM AVISO PRÉVIO 

E AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO.

Sirva a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR, 

devendo o oficial de justiça consignar, qual o endereço residencial, o qual 

o acusado ficará segregado 24h ao dia.

Ainda, desde já ressalto que foram prestadas as informações ao Ministro 

Relator do HC impetrado em favor do acusado.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

Renata do Carmo Evaristo Parreira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 611353 Nr: 2060-36.2020.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXEL FELIPE DOS SANTOS XAVIER, ANA 

LETÍCIA DOS SANTOS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/O, MOUSART SOUZA 

XAVIER - OAB:26.283

 (...)Por isso, sem maiores delongas, em consonância com o parecer 

ministerial, indefiro o pedido aforado e MANTENHO a prisão preventiva da 

acusada ANA LETÍCIA DOS SANTOS XAVIER.(...)

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 378756 Nr: 20368-33.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME JUNIOR PACHECO, JOILSON DA 

SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILDON EVARISTO DE 

MORAES COSTA - OAB:19203, YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15046

 ISSO POSTO, pela superveniência de falta de justa causa para o 

exercício da ação penal, pela fatal incidência no caso versando do 

instituto da prescrição virtual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do 

CPC c/c artigos 123, inc. IV e 125, VI, ambos do Código Penal Militar, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GUILHERME JÚNIOR PACHECO e 

JOILSON DA SILVA MIRANDA, qualificado nos autos, quanto ao crime 

narrado na inicial.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Não há 

bens/objetos, tampouco objetos apreendidos.Promovidas às baixas e 

comunicações necessárias, ARQUIVEM-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 381900 Nr: 23724-36.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVAIL ANTONIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, ERIC RITTER - OAB:5.397-B

 ISSO POSTO, pela superveniência de falta de justa causa para o 

exercício da ação penal, pela fatal incidência no caso versando do 

instituto da prescrição virtual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do 

CPC c/c artigos 123, inc. IV e 125, VI, ambos do Código Penal Militar, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RIVAIL ANTÔNIO GOMES DA 

SILVA, qualificado nos autos, quanto ao crime narrado na inicial.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Não há bens/objetos, tampouco objetos 

apreendidos.Promovidas às baixas e comunicações necessárias, 

ARQUIVEM-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 614566 Nr: 4961-74.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DIONIZIO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290

 Designo Sessão para a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) militar(es) Sub 

Ten PM Enilson Adelino Dantas; Sd PM Layla Alves Rodrigues (vítima); e 

Sd PM Renato Nantes Poltraniere, lotados na unidade 3ª Cia PM de 

Paranatinga/MT, que será(ão) inquirida(s) por meio de sistema 

videoconferência e requisitada(s) pelo superior hierárquico para 

comparecer no 11º Comando Regional da PMMT- Primavera do Leste, no 

dia 20/08/2020, às 13h30min.Com relação as testemunhas de defesa (...) 

determino a expedição de carta precatória para a Comarca de 

Paranatinga/MT para oitiva das testemunhas Paulo David Veiga (...), para 

serem inquiridas por meio de sistema de videoconferência que será 

realizada no dia 03 de setembro de 2020, às 13h30min, (...). Intime-se a 

Defesa para realização da audiência para oitiva das testemunhas de 

defesa que será realizada na comarca de Paranatinga, podendo 

acompanhar o ato na sala de audiência da 11ª Vara Esp. da Justiça Militar 

ou na Comarca de Paranatinga, no horário e data designado.Intime(m)-se o 

(s) acusado (s) por meio de Advogado(s) constituído (s) (via DJE) ou 

Defensoria Pública, nos termos do art. 288, §2º, do CPPM, para Audiência 

que será realizada na sala de audiência da 11ª Vara Especializada da 

Justiça Militar da Comarca de Cuiabá ou no local onde a(s) testemunha(s) 

deverá (ão) comparecer para prestar o depoimento, conforme acima 

indicado. Caso o Advogado ou Defensor Público esteja impossibilitado de 

comparecer nos locais indicados, deverá informar o e-mail ou qualquer 

outro meio para que seja encaminhado o link e a senha para participar da 

audiência via videoconferência.(...).Indefiro o pedido atestado médico da 

vítima dos anos de 2018/2019, por violar a intimidade da vítima e não haver 

pertinência com os fatos relacionados na denúncia.Defiro o pedido de 

juntada de exame de corpo de delito, devendo a parte juntar o documento 

aos autos.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 578299 Nr: 20844-95.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MARINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:12.568, THIAGO OLIVEIRA - OAB:25.943/O

 Por todas as razões acima e em harmonia com o parecer ministerial, NÃO 

CONHEÇO do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa de JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO, em face do exaurimento da 

jurisdição deste Magistrado, mantendo-se a prisão cautelar pelos próprios 

fundamentos já reforçados na prolação da sentença.

Por fim e considerando que a defesa apresentou recurso de apelação (via 

PEA), inclusive já certificado que se deu de forma tempestiva, DETERMINO 

o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apresentação das 

contrarrazões, voltando-me, em seguida, os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 603768 Nr: 43632-06.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO JOSÉ VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455, SIMONE AP. MENDES PEREIRA - OAB:5019

 Vistos, etc.

Em cumprimento a r. decisão liminar proferida no Habeas Corpus nº 

1002294-30.2020.8.11.0000, MANTENHO as condições cautelares fixadas 

pelo i. Relator:

1ª – Comparecimento mensal em juízo, para informar e

justificar suas atividades;

2ª – Proibição em ausentar-se da Comarca, por período

superior a oito dias, sem prévia comunicação ao juízo;

3ª – Proibição de frequência de bares e boates;

4ª – Recolhimento domiciliar no período noturno;

5ª – Monitoramento Eletrônico mediante uso de

tornozeleira eletrônica, devendo comparecer ao órgão

responsável para colocação do dispositivo no prazo de

24 horas.

Por outro lado, DEIXO de designar audiência de aceitação ou não das 

condições ora impostas, haja vista a vedação de realização de atos dessa 

natureza determinada pelo art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como em virtude da 

adoção de regime de teletrabalho fixado pela Portaria-Conjunta nº 249 de 

18 de

março de 2020.

De consequência e considerando a excepcionalidade do momento de 

pandemia mundial, SERVE a pressente decisão como Alvará de Soltura em 

favor do denunciado JULIANO JOSÉ VELOSO, se por outro motivo não 

tiver que permanecer na prisão.

Por ocasião do cumprimento deste Alvará de Soltura, deverá o Oficial de 

Justiça indagar ao acusado acerca da sua concordância com as 

condições cautelares ora impostas, certificando-se o teor da sua 

manifestação.

Não havendo concordância do réu com as condições ora fixadas, deverá 

o Oficial de Justiça certificar e devolver o Alvará de Soltura sem o devido 

cumprimento. Do contrário, consignar a anuência e dar imediato 

cumprimento.

 No mais, comunique-se a Central de Monitoramento Eletrônico, servindo a 

presente decisão também como ofício.

Decorrido o prazo da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020 e 

não havendo prorrogações, voltem-me os autos conclusos para designar 

a audiência de instrução e julgamento.

Intime-se e cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 585359 Nr: 27305-83.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO BATISTA BORGES, ALESSANDRA DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA SOUZA DE 

OLIVEIRA - OAB:24551/O

 (...)Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando os denunciados IAGO BATISTA BORGES 

e ALESSANDRA DA SILVA SANTOS como incursos nos artigos da “lex 

repressiva” nela mencionados. Considerando o art. 9º, caput c/c art. 10, 

inciso III, ambos da Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem 

como a Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 
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serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho no período 

de 20.03.2020 a 20.04.2020, tudo isso para implementar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, por ora DEIXO de designar data para 

a audiência de instrução e julgamento nesta oportunidade. Decorrido o 

prazo previsto nas referidas portarias, e não havendo prorrogação do 

período de quarentena, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

designação do ato instrutório. (...)Em vista disso e sem mais delongas, 

MANTENHO a prisão preventiva do acusado IAGO BATISTA BORGES, 

redundando nos fatos e fundamentos exarados na r. decisão de fls. 

58/61.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1036126-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. G. S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1036126-62.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANALICE DA GUIA SANTOS VIEIRA REQUERIDO: VITACIR BELICA 

VISTOS. Trata-se de “Ação De Reconhecimento E Dissolução De União 

Estável C/C Guarda C/C Pensão Alimentícia C/C Pedido De Alimentos 

Provisórios”, proposta por ANALICE DA GUIA SANTOS VIEIRA em 

desfavor de VITALCIR BELICA, pretendendo o reconhecimento e a 

dissolução da união estável existente entre as partes, a concessão da 

guarda unilateral do filho a seu favor, com o estabelecimento da obrigação 

alimentícia do réu, bem como partilha dos bens. Por meio da decisão de Id: 

27152342 foi deferida a tutela pretendida para arbitrar os alimentos 

provisórios em favor do filho das partes e designada audiência de 

tentativa de conciliação. A autora veio aos autos, por meio da petição de 

Id: 28009036, manifestar seu desinteresse no prosseguimento do feito e 

requer a extinção sem resolução de mérito. Assim, diante da manifestação 

da autora, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, julgando, em consequência, 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais, devendo, no entanto, esta condenação ficar 

suspensa, em razão dos benefícios da assistência jurídica gratuita, a ela 

deferidos. Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se, intime-se e cumpra-se. 

Às providências. Cuiabá, 23 de março de 2020. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007395-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PATRICIA XAVIER DA SILVA ALCANTARA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO CARDOSO DE ALCANTARA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1007395-56.2019.11.0041. Vistos. Cumpra-se o 

despacho de id. 24735563. Às providências. Cuiabá, 26 de março de 

2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Sentença

Sentença Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000519-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO EZIDORO DUARTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1000519-51.2020.811.0041. Vistos. Trata-se de 

PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por YASMIM KELITY DA 

CUNHA, em face de BRENO EZIDORO DUARTE, devidamente qualificados 

(B.O. nº 2020.4792), pedido deferido em 07/01/2020 – id. 27822807. 

Realizada Audiência de Conciliação, na data de 22/01/2020, as partes 

entabularam acordo em relação ao reconhecimento/dissolução da união 

estável, partilha de bens (inexistência) e pensão alimentícia do filho menor, 

oportunidade em que a vítima se manifestou pela manutenção das medidas 

protetivas anteriormente deferidas em seu favor – id. 28262375. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público não se opôs à homologação do acordo 

entabulado entre as partes – id. 30467908. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS 

PARTES e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Ainda, 

RECONHEÇO e DISSOLVO a união estável existente entre as partes. 

Ademais, MANTENHO as medidas protetivas anteriormente deferidas, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a contar da intimação do requerido da decisão 

concessiva, salvo se a vítima se manifestar previamente pela sua 

revogação antes do referido prazo determinado. Em não havendo 

manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, as medidas 

protetivas restarão automaticamente revogadas. Consigo, por oportuno, 

que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a requerente 

poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas perante a 

Delegacia Competente. INTIMEM-SE pessoalmente as partes. Ciência ao 

Ministério Público. Com o transcurso do prazo recursal, certifique-se e 

ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. 

Às providências. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038367-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BELCHIOR MOURA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA BRITO PEREIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1038367-09.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por DOUGLAS BELCHIOR MOURA 

CRUZ em face de DAIANA BRITO PEREIRA, objetivando o cumprimento do 

acordo anteriormente entabulado entre as partes nos autos de cód. 

1042965-40.2018.8.11.0041 – PJE, no que tange o direito de visitação à 

filha menor – id. 23159845. Após o recebimento da inicial – id. 23202294, 

instada a parte exequente a se manifestar, a mesma pugnou pela extinção 

da execução, ante o cumprimento da obrigação executada nos presentes 

autos – id. 29415257. Assim, considerando a satisfação da obrigação em 
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questão, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no art. 

924, inciso II, do CPC. Sem custas, ante a gratuidade da justiça deferida. 

Intime-se o exequente, por meio de seu patrono – via DJE. Ciência ao 

Ministério Público. Após, ARQUIVE-SE o feito, com adoção das 

formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 26 

de março de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Portaria

PORTARIA Nº 001/2020-GAB/1º JEC/CEJUSC

O Senhor Juiz de Direito HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, titular do 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá e Coordenador do CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta n. 249/2020, expedida 

pelos Excelentíssimos Desembargadores Presidente do Tribunal de Justiça 

e Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no art. 2º, §1º, da Portaria Conjunta n. 

249/2020, fica estabelecido o seguinte plano de trabalho para o período de 

que trata o art. 1º da mesma Portaria Conjunta:

a) Gabinete: os servidores do gabinete trabalharão de forma remota, por 

meio dos sistemas informatizados (PROJUDI, PJe, INFOJUD, RENAJUD), 

mantendo ainda planilha das atividades desenvolvidas para controle da 

produtividade diária de minutas elaboradas e atos praticados, sob a 

coordenação do servidor NILSON DUARTE DA SILVA JÚNIOR;

b) Secretaria do 1º JEC: os servidores trabalharão de forma remota, com 

prioridade, além dos feitos urgentes, nas atividades que resultem em 

arquivamento e outras com impacto na taxa de congestionamento da 

unidade e nas metas 1 e 2 do CNJ, mantendo planilha das atividades 

desenvolvidas para controle da produtividade diária, sob a coordenação 

do gestor FLÁVIO MÁRCIO DE CAMPOS GALLIO;

c) Secretaria do CEJUSC: os servidores trabalharão de forma remota, 

mantendo planilha das atividades desenvolvidas para controle da 

produtividade diária, sob coordenação da gestora MARIA HELENA DE 

DEUS BEZERRA.

Parágrafo único. Considerando a atividade preponderantemente de 

atendimento ao público e às audiências, própria da secretaria do CEJUSC, 

encerradas as outras atividades passíveis de execução por teletrabalho, 

aplicar-se-á o disposto no §2º do art. 2º da Portaria Conjunta n. 249/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DOS

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA CAPITAL

2

Art. 2º. Durante o período do teletrabalho, a secretaria e o

gabinete trabalharão com pastas compartilhadas no GoogleDrive, para

compartilhamento de documentos.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor nesta data.

Encaminhe-se cópia à e. Corregedoria Geral da Justiça, em

atendimento ao Ofício Circula n. 29/2020-CCGJ.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Coordenador do CEJUSC dos Juizados Especiais Cíveis de Cuiabá

O Doutor HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Juiz de Direito do Primeiro 

Juizado Especial Cível de Cuiabá e Coordenador do CEJUSC dos Juizados 

Especiais Cíveis de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus - e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir desta data (20.03.2020) os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete do 

Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá e CEJUSC dos 

Juizados Especiais Cíveis de Cuiabá, será realizado por pelo e-mail 

hildebrando.marques@tjmt.onmicrosoft.com e, quando for urgente e 

estritamente necessário, por videoconferência, através da ferramenta 

tecnológica denominada Skype.

Art. 2º. O atendimento por e-mail será realizado nos dias úteis, durante o 

horário do expediente normal.

Art. 3º. O atendimento por videoconferência será realizado apenas nos 

casos em que houver urgência e necessidade de contato direto com o 

magistrado, hipótese em que deverá ser efetuado o contato prévio com o 

gabinete, através do telefone: (65) 99232-4969 ou através do email: 

hildebrando.marques@tjmt.onmicrosoft.com para o regular agendamento.

Parágrafo único. Para a realização do atendimento por videoconferência, o 

(a) advogado (a) interessado (a) deverá ainda:

I - Estar regularmente habilitado nos autos do processo objeto do 

atendimento;

II – Possuir equipamento e expertise para manusear o sistema eletrônico 

em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no caput, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas;

VII - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via 

SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

§5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º Os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário, no horário das 16 às 18 

horas.

Art. 5º. O gabinete do juízo controlará a agenda de videoconferências via 

SKYPE e tomará todas as providências para o adequado funcionamento 

do sistema.

Parágrafo único. O gabinete manterá registro de todas as ligações 

solicitando agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 

3º, bem como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor nesta.

Cuiabá/MT, 20 de março de 2020

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014587-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOACILDO QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)
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PROCESSO n. 1014587-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOACILDO 

QUEIROZ DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014590-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014590-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANA 

ANGELA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRASIELLY 

NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA, EMANUEL TORRES FRANCA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014596-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO PINTO OAB - MT21525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014596-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BEATRIZ JOSE 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO RODRIGUES 

RIBEIRO PINTO POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009338-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1009338-34.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: CESAR LIMA 

DO NASCIMENTO - MT4651-O para que se manifeste no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014607-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS ARAUJO LOPES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014607-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANIA DOS 

SANTOS ARAUJO LOPES MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014608-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENIO ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014608-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCENIO 

ALEXANDRE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014612-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CHRISTIAN RIBEIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014612-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIEL 

CHRISTIAN RIBEIRO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY 

DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO 

PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005164-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL GONSALO DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1005164-79.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017150-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADERALDO DE CASTRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017150-30.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ROSANE PADILHA DOS SANTOS - MT13372-O, REJANE PADILHA DOS 

SANTOS - MT15962-O , da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/01/2020 Hora: 12:20 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 19 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017150-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADERALDO DE CASTRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1017150-30.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: ROSANE 

PADILHA DOS SANTOS - MT13372-O, REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

MT15962-O para, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014621-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014621-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA RODRIGUES 

MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015358-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA CALDAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1015358-41.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO - MT23878/O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014644-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RUTH DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014644-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA RUTH DA 

SILVA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014663-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENIO BENEDITO DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014663-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIENIO 

BENEDITO DOS REIS JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

CLEUZA DE JESUS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010938-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO VINICIUS DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1010938-90.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CAIO VINICIUS DE BARROS SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Processo em fase de Pagamento. I - Diante do 

pagamento voluntário realizado nos autos, embora parcial, expeça-se 

alvará em favor da parte credora, observando-se os dados bancários por 

ela indicados. II - Intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, realizar o pagamento do valor remanescente do débito e comprovar 

nos autos, sob pena de penhora. Esclareço que, juntamente com o 

comprovante de pagamento, a parte devedora deverá apresentar planilha 

de cálculo detalhada, devidamente atualizada até o dia do pagamento e 

com exata observância do comando judicial. . Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função “atualização monetária” disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. III – Efetuada a complementação do 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o respectivo valor, sob pena de preclusão, com a 

consequente extinção do processo na forma do art. 924, II, do CPC. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012581-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO STONA (EXEQUENTE)

TAIS MAIA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES OAB - MT18689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

1012581-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIANE 

OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES - MT18689/O Advogado do(a) 

EXEQUENTE: FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES - MT18689/O 

para que traga aos autos a memória de cálculo do débito atualizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014676-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014676-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO MANOEL 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014680-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REU)

 

PROCESSO n. 1014680-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CARLA 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002786-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

1002786-53.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO 

RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO - MT24402/O para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014703-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014703-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEX JUNIOR 

SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014707-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERITON DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014707-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERITON DOS 

SANTOS LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014742-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA BARCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1014742-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS DA 

SILVA BARCELOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN LEMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014596-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO PINTO OAB - MT21525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014596-88.2020.8.11.0001 AUTOR: 

BEATRIZ JOSE DE SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que possuía débito com a parte reclamada, relativo a 

cartão de crédito, o qual foi objeto de parcelamento firmado entre as 

partes. Sustentou que mesmo quitando sua dívida, teve seus dados 

indevidamente negativados. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção 

ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente quanto ao comprovante de pagamento (ID 

30694325), embora seja de difícil aferição neste momento de cognição 

incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito 

liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que a 

parte reclamante quitou o parcelamento firmado com a parte reclamada. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito 

não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006218-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PERALTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1006218-46.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ADRIANO PERALTA MORAES REQUERIDO: BANCO SAFRA 

S-A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de não fazer c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que tem recebido diversas 

cobranças realizadas pela parte reclamada através de sua linha telefônica 

móvel, cobranças essas relativas a débito em nome de terceiro que 

desconhece. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

suspensão das cobranças realizadas pela parte reclamada. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, não 

vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil, já que as cobranças 

realizadas via telefone móvel podem ser rejeitadas/bloqueadas no próprio 

aparelho smartphone, independentemente do sistema operacional por ele 

utilizado (Android/IOS). Tanto as ligações, quanto as mensagens por 

aplicativo de conversa, podem ser bloqueadas pela parte reclamante. Não 

havendo demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de 

urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade das cobranças encaminhadas à parte reclamante. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014460-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE FLORENTINO CARVALHO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014460-28.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARILUCE FLORENTINO CARVALHO MENDES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Citação. I – Diante da justificativa apresentada pela 

parte reclamante, designe-se nova data para audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. II – Caso a citação já tenha sido realizada, 

aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo sido frustrada a 
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tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para manifestar-se, no 

prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar cabíveis ou 

indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006316-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSNEIA DE ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1006316-65.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSNEIA DE ALMEIDA LOPES REQUERIDO: ITAPEVA IX 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO - PADRONIZADOS Vistos. Processo em fase de Citação. I – Diante 

da justificativa apresentada pela parte reclamante, designe-se nova data 

para audiência de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a citação já 

tenha sido realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo 

sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para 

manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar 

cabíveis ou indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena 

de extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014650-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORNILO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014650-54.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ORNILO RODRIGUES DE SOUSA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que é usuária do serviço prestado 

pela parte reclamada, e que desde 17/3/2020 o serviço de água não tem 

sido fornecido ao seu hidrômetro, mesmo estando em dia com o 

pagamento de suas faturas. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o imediato restabelecimento do fornecimento de água em seu 

hidrômetro. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente quanto à fatura juntada no ID 30715192, 

embora seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, 

entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar 

formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que a parte 

reclamante está em dia com o pagamento das faturas emitidas pela parte 

reclamada. Observa-se também que a suspensão no fornecimento de 

água ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, 

pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a 

determinação para restabelecer o fornecimento de água não representa 

perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso a 

qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que não se aplica 

o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 6 horas, restabeleça o fornecimento de água no 

hidrômetro registrado com a matrícula 7422-5, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo 

em vista a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, 

dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 

300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado à parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada, via Oficial 

de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Em virtude da urgência, do 

regime obrigatório de teletrabalho e com fulcro no artigo 256 da CNGC, 

dispenso a expedição de mandado, devendo a ordem ser cumprida com a 

cópia desta decisão. Cumpra-se com URGÊNCIA por meio de Oficial de 

Justiça plantonista. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016358-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016358-76.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos. Processo em fase de Citação. I – Diante da 

justificativa apresentada pela parte reclamante, designe-se nova data para 

audiência de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a citação já 

tenha sido realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo 

sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para 

manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar 

cabíveis ou indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena 

de extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015870-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ARAUJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1015870-24.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RAQUEL ARAUJO RODRIGUES REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. Processo em fase de Citação. I – 

Diante da justificativa apresentada pela parte reclamante, designe-se nova 

data para audiência de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a 

citação já tenha sido realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – 

Tendo sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante 

para manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as providências que 

julgar cabíveis ou indicando o endereço atualizado da parte reclamada, 

sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016721-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

N. MARIA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES OAB - MT24466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016721-63.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: N. MARIA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Processo em fase de Citação. I – Diante da 

justificativa apresentada pela parte reclamante, designe-se nova data para 

audiência de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a citação já 

tenha sido realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo 

sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para 

manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar 

cabíveis ou indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena 

de extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008374-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATISTA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU OAB - SP139811 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1008374-41.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JEFFERSON BATISTA DA LUZ REQUERIDO: AVIANCA, 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. Processo em fase de Citação. I – 

Diante da justificativa apresentada pela parte reclamante, designe-se nova 

data para audiência de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a 

citação já tenha sido realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – 

Tendo sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante 

para manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as providências que 

julgar cabíveis ou indicando o endereço atualizado da parte reclamada, 

sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015696-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1015696-15.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LEONICE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. Processo em fase de Citação. I – 

Diante da justificativa apresentada pela parte reclamante, designe-se nova 

data para audiência de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a 

citação já tenha sido realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – 

Tendo sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante 

para manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as providências que 

julgar cabíveis ou indicando o endereço atualizado da parte reclamada, 

sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014922-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014922-82.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação. I – Diante da justificativa apresentada pela parte 

reclamante, designe-se nova data para audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. II – Caso a citação já tenha sido realizada, 

aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo sido frustrada a 

tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para manifestar-se, no 

prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar cabíveis ou 

indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014580-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014580-37.2020.8.11.0001 AUTOR: 

WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS REU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos materiais e morais e alegou que é usuária do 

serviço de telefonia móvel prestado pela parte reclamada, e que desde 

janeiro/20 está sendo mensalmente cobrada por serviço que não 

contratou, no valor de R$10,99. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata suspensão da cobrança do serviço que não solicitou, 

bem como que a parte reclamada se abstenha de negativar seus dados. 

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, nota-se que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
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processo, pois, por se tratar de valor módico, este poderá ser estornado 

após a prolação da sentença sem qualquer prejuízo à parte reclamante. 

Ainda, não há nos autos prova de que a parte reclamada tenha 

encaminhado notificação de débito à parte reclamante, com ameaça de 

negativação dos seus dados. Não havendo demonstração do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos 

demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do 

exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, 

do Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da cobrança 

contestada nos autos. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016777-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016777-96.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA ELISA 

DE OLIVEIRA NOETHEN EXECUTADO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019670-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILVAN BUENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019670-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DILVAN 

BUENO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

DILVAN BUENO DE OLIVEIRA ajuizou reclamação com pedido indenizatória 

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.29154275 e arguiu as preliminares de documentos imprescindíveis, de 

conexão e ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, postulou pela 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.28900949 e não houve impugnação à contestação. Litispendência. A 

litispendência e a coisa julgada, como elemento assecuratório da 

segurança jurídica, configura-se quando se reproduzem ações idênticas, 

com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Na litispendência as 

ações tramitarem concomitantemente e na coisa julgada uma delas já foi 

decidida por sentença de mérito que não caiba mais recurso. Estes são os 

ensinamentos do artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso. Analisando os elementos das 

ações, nota-se que há diferença da causa de pedir destes autos com 

autos paradigmas (1019667-08.2019.8.11.0001). Nos presentes autos os 

fatos que motivaram a propositura da ação (restritivo de crédito) 

ocorreram em datas diferentes. Portanto, afasta-se a litispendência. 

Inépcia da inicial. Ausência de documento imprescindível. Nos termos 330 

do CPC, “considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido 

ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si. ” Em se tratando de ação de competência dos 

Juizados Especiais, o artigo 330 do CPC deve ser interpretado com o 

menor rigor processual possível, devendo ser flexibilizado para que não 

sejam violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 

9.099/95). Isto porque, o pedido formulado no Juizado Especial deve ser 

formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), 

permitindo, inclusive, a postulação sem a representação de advogados 

para causas até 20 salários mínimos (art. 9º da Lei 9.099/95). Com base 

nestas ponderações, pode-se afirmar que, as petições iniciais ajuizadas 

perante o Juizado Especial devem observar o mínimo do rigor processual, 

apenas para que não dificulte à parte reclamada exercer seu direito de 

defesa. Neste sentido: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA 

AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da 

oralidade e simplicidade, vigentes no sistema dos juizados especiais, a 

reclamação realizada no PROCON pode ser recebida como petição inicial, 

mormente quando possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de 

prejuízo para a parte ex adversa, que pôde se defender de todas as 

alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 620090207413/2013, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no DJE 17/07/2013). A parte 

reclamada em sua defesa alega que a petição inicial seria inepta por 

ausência de documento imprescindível para interposição da ação, 

consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o extrato acostado aos autos ID. 

26501981, nota-se que a apresentação de extrato de balcão não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação de inscrição indevida, visto que 

o documento juntado pela parte ID. 26501981 evidencia a inscrição, e 
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apresenta os dados pessoais da parte reclamada, valor do débito e a data 

da inserção. Por isso, a preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$300,19 (ID.26960304). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi nenhum 

documento que possa comprovar a legitimidade da dívida. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 
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inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID.26960304, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Impõe destacar 

que, no caso concreto, a parte reclamante possui vários restritivos 

incluídos concomitantemente, situação em que não caracteriza nem 

restritivo pré-existentes, capaz de elidir o dano moral, e nem posterior, 

com o condão de amenizar o quantum indenizatório. No caso de 

negativações concomitantes, a dimensão do dano deve ser distribuída 

proporcionalmente para cada restritivo. Nesta linha de raciocínio, 

considerando que nesta ação é impugna apenas um restritivo dos dois 

existentes, situação em que justifica uma indenização proporcional de 1/2 

do valor que normalmente vem se fixando em casos de restritivo de 

crédito indevido. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a reparação do dano moral a quantia de R$2.000,00. Dispositivo. Posto 

isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 2.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); e b) determinar que a parte reclamada, no 

prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014776-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. M. DE ALMEIDA RENT A CAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014776-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: V. M. M. DE 

ALMEIDA RENT A CAR EIRELI - ME REQUERIDO: CONTORNO LESTE 

INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais 

interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso 

III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da 

Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010247-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER RONDON LUZ (REQUERENTE)

ELISE MEINKE CURVO LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010247-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HELDER 

RONDON LUZ, ELISE MEINKE CURVO LUZ REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que 

as partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e 

sem aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 
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decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016675-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO HENRIQUE FORTUNATO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016675-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIANO 

HENRIQUE FORTUNATO FERREIRA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004263-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1004263-14.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CRISTIANE 

DA SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado em 

juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito 

exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. 

Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante 

o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009831-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE FARIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009831-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IBC - 

INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME REQUERIDO: VIVIANE 

FARIA DE SOUZA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos 

de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC), julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008185-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO LUIS DE CAMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA DIER GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008185-63.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

EDIFICIO LUIS DE CAMOES EXECUTADO: NATALIA DIER GUIMARAES 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010489-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010489-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIANO 

ALVES ZANARDO REQUERIDO: TIM S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Estando o 

valor do débito integralmente consignado em juízo e não havendo 

insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a 

presente execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009156-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE ARAUJO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009156-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SANDRA DE 

ARAUJO PINTO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram 

acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006005-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006005-74.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: REINALDO 

DA SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado em 

juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito 

exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. 

Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante 

o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014654-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA D ANDREA VERA OAB - RJ0100851A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014654-28.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALFREDO 

JOAO PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: ALITALIA COMPAGNIA 

AEREA ITALIANA S.P.A. Vistos. Processo em fase de Arquivamento. 

Estando o valor do débito integralmente consignado em juízo e não 

havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito exigido e julgo 

extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. Intimem-se. 

Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito 

voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da 

parte credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020563-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA CAROLINE PEREIRA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020563-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELISA 

CAROLINE PEREIRA LOURENCO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015592-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMILA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015592-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDEMILA SILVA DOS 

SANTOS Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Resumo da controvérsia VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ajuizou reclamação de cobrança em desfavor de CLAUDEMILA SILVA 

DOS SANTOS. síntese, alegou ter celebrado um contrato de compra e 

venda de álbum de fotografia com a parte requerida no valor de 

R$1.980,00 (ID. 25799377, fl. 5). Relata que ficou pactuado o pagamento 

de 18 parcelas de R$110,00; com vencimento entre 15/10/2012 e término 

em 15/03/2014. Sendo renegociado com o pagamento do valor de 

R$300,00 em 14/09/2015 e o remanescente em 20 parcelas no valor de 

R$166,20 com o vencimento em 14/10/2015 a 14/05/2017. Todavia, 

esclarece que não houve o pagamento de nenhuma parcela pela parte 

requerida do valor de R$3.624,00. Ao final, pleiteia o pagamento da 

importância atualizada de R$5.803,18 (cinco mil oitocentos e três reais e 

dezoito centavos). Devidamente citada (ID. 26508191), a parte requerida 

não compareceu à audiência de conciliação, conforme o termo acostado 

no ID. 27579611. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 
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do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. No caso, diante dos efeitos da revelia, é plenamente cabível e 

oportuno o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Revelia. Nos termos do artigo 20 da Lei n º 9.099/95, 

considera-se revel quando a parte requerida não comparece à audiência 

de conciliação e/ou não apresenta contestação. No caso, nota-se que a 

parte requerida foi regularmente citada (ID. 26508191), mas não 

compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou contestação 

(ID. 27579611). Desta forma, considera-se revel a parte requerida. Efeitos 

da revelia. O principal efeito da revelia é a presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pela parte requerente (art. 20 da Lei nº 

9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos 

termos dos incisos I a IV do artigo 345 do Código de Processo Civil: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Da mesma 

forma, o Juiz deve se atentar para os fatos que não dependem de prova, 

que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela 

parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em 

cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (CPC, art. 

374). Portanto, o fato de a parte requerida ser revel não implica 

necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa dos fatos. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. [...] 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. [...] (STJ, 

4ª Turma, AgRg no Ag nº 1237848/SP, Rel. Min.: Maria Isabel Gallotti, DJU 

11/10/2016). Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, 

verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa 

de veracidade dos fatos alegados na inicial e conclui-se que há o 

inadimplemento do valor de R$1.980,00 (um mil novecentos e oitenta 

reais), referente ao álbum de fotografia (ID. 25799377, fl. 5), o que leva a 

caracterização da conduta ilícita. Dispositivo. Pelo exposto, proponho 

julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a 

parte requerida a pagar à parte promovente a quantia de R$1.980,00 (um 

mil novecentos e oitenta reais), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir do vencimento (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 

1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

(26/11/2019, ID. 26507840). Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019538-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019538-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VALDEMIR 

PINTO DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). VALDEMIR PINTO DE 

MIRANDA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

BANCO BRADESCO S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID.28752307. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, postulou a improcedência dos pedidos Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.28933914 e impugnação à contestação 

apresentada no ID.29389113. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 
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Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante 

(ID.29389113, fls.01), no caso, será necessária prova pericial 

grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato juntado no 

ID.28752308 foi efetivamente assinada pela parte reclamante. No caso 

concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de 

matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Posto isso, proponho acolher a 

preliminar de incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----------------------------------------------

-------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019563-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PAULINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019563-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MOISES 

PAULINO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

MOISES PAULINO DE SOUZA ajuizou reclamação com pedido indenizatório 

em desfavor do BANCO SANTANDER S/A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.28878539. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, postulou a improcedência dos pedidos Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID.28946938 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.29389128. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID. 

ID.29389128, fls.01), no caso, será necessária prova pericial grafotécnica 

para apurar se a rubrica constante no contrato juntado no ID.28878538 foi 

efetivamente assinada pela parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015082-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLES ARAUJO LIMA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015082-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CHIRLES 

ARAUJO LIMA DIAS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia CHIRLES ARAUJO LIMA DIAS ajuizou ação reclamação em 

desfavor da ÁGUAS CUIABÁ S/A. Em síntese, alegou que desde 2007 

reside no imóvel e sempre teve problema com o fornecimento de água em 

razão da pressão e embora a requerida tivesse instalado o relógio não 

havia passagem de água, sendo necessário dividir a do vizinho. Relata 

que conforme as faturas um mês as faturas eram adimplidas por ele e no 

mês subsequente pelo vizinho. Narra que na mudança da concessionária 

foi realizada uma vistoria no imóvel e a troca do cavalete, sendo emitida 

uma fatura de consumo de 40.000 litros, no valor de R$236,71 (ID. 

25683570). Pleiteia a declaração de inexistência do débito e a indenização 

pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou a 

contestação no ID. 27724798, onde a legalidade da inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito, afirma ausência do pedido de cancelamento do 

serviço, a suspensão do fornecimento pelo débito há mais de 2 anos, a 

ausência de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 27501429 e a impugnação à contestação no ID. 28624712. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 583 de 804



mérito. Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na 

fatura de água, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a 

concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, 

sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. Esta é a 

exegese extraída do artigo 111 Resolução nº 5/2012 da AMAES (Agência 

Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá). No caso de 

inconformismo com a cobrança da água e esgoto, cabe a concessionária 

a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo 

necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. Em caso análogo: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO 

DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA 

DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. [...] 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1502609/PR, 

Rel. Min.: Og Fernandes, DJU 25/10/2016, DJe 04/11/2016). Naturalmente 

que as provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o 

devido valor jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais 

competentes ou produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. 

A propósito: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

[...] 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPI, 4ª Câm. 

Cív., AC nº 201500010006121, Rel. Des.: Fernando Lopes e Silva Neto, 

DJU: 08/03/2016). AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO 

EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. 

VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na 

hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela 

demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do 

autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na simples 

afirmação de ocorrência de fraude, promova a cobrança retroativa de 

valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso 

deseje exigir valores, deve antes comprovar a culpa do usuário na 

irregularidade do medidor, assim como juntar o memorial de cálculo de 

consumo da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e 

após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal 

procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por 

suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a 

Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJPE, 5ª Câm. Cív., AGV 

nº 3820313, Rel.: José Fernandes, DJU 24/02/2016) Em análise dos autos, 

observa-se que a fatura impugnada 02/2018 registrou a média diária de 

1.333,33 faturando o valor de R$236,71 (ID. 25683570, fl. 9). Por outro 

lado, com base nos documentos anexados na contestação, inclusive a 

ordem de serviço datada de 05/04/2016, protocolo 15981644, ID. 

27724802 o hidrômetro está cortado há mais de dois anos, não tendo 

fornecimento de água na unidade consumidora. Com base nestes 

apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança indevida, o que 

já induz na irregularidade na conduta ilícita da requerida Ademais, nota-se 

ainda que a concessionária requerida não produziu provas que comprove 

a legitimidade das faturas impugnadas, pois nenhum documento que possa 

evidenciar a que há o fornecimento do serviço na referida unidade. Vale 

lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor 

dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a 

facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), pois a parte 

requerida tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em 

discussão. Portanto, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela 

parte requerida. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Todavia, quando os fatos ofendem 

o direito a personalidade com superficialidade, equivalente as frustrações 

corriqueiras, não há dano moral indenizável, visto que caracteriza mero 

aborrecimento. Nota-se que a simples cobrança, sem a existência de 

restritivo de crédito, por si só, não caracteriza dano moral, visto que 

agride o direito a personalidade sem profundidade, pois não tem o condão 

de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos 

indesejados. Neste sentido: COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO 

COMPROVADA - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO - 

RESTITUIÇÃO SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Dessa maneira, a simples cobrança indevida, sem comprovação 

da negativação do nome do autor, configura mero aborrecimento, sendo 

incabível o recebimento de indenização por danos morais. Como 

pressupostos para a repetição do indébito, são exigidas as 

comprovações, a cargo do requerente, de que houve o pagamento 

indevido que o mesmo se operou por erro daquele que o praticou, a teor 

do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Não restando 

demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade prevista no art. 

42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples. Nas causas em 

que houver condenação, deve-se aplicar o disposto no § 2º do art. 85 do 

CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios, observando-se o 

grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o tempo 

exigido do advogado e, ainda, o lugar de prestação do serviço. (TJMG, AC 

nº 10643150003447001, Rel.: Estevão Lucchesi, DJU 03/09/0019). 
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Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida a 

indenização por danos morais. Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: a) determinar que a parte requerida 

proceda, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a anulação da fatura de água 

no valor de R$236,71 (duzentos e trinta e seis reais e setenta e um 

centavos), com vencimento em 19/02/2018, vinculado na matrícula 

69550-5, devendo a parte requerida ser intimada pessoalmente (AR ou 

Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); 

e b) indeferir o pleito indenizatório por danos morais; Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018287-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS CANABRAVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018287-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANANIAS 

CANABRAVA DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ANANIAS CANABRAVA DE SOUZA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatória em desfavor de VIVO S/A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.28925403 e arguiu a preliminar de documento imprescindível. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu 

litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.28614052 e não houve impugnação à 

contestação. Inépcia da inicial. Ausência de documento imprescindível. 

Nos termos 330 do CPC, “considera-se inepta a petição inicial quando: I - 

lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver 

pedidos incompatíveis entre si. ” Em se tratando de ação de competência 

dos Juizados Especiais, o artigo 330 do CPC deve ser interpretado com o 

menor rigor processual possível, devendo ser flexibilizado para que não 

sejam violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 

9.099/95). Isto porque, o pedido formulado no Juizado Especial deve ser 

formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), 

permitindo, inclusive, a postulação sem a representação de advogados 

para causas até 20 salários mínimos (art. 9º da Lei 9.099/95). Com base 

nestas ponderações, pode-se afirmar que, as petições iniciais ajuizadas 

perante o Juizado Especial devem observar o mínimo do rigor processual, 

apenas para que não dificulte à parte reclamada exercer seu direito de 

defesa. Neste sentido: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA 

AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da 

oralidade e simplicidade, vigentes no sistema dos juizados especiais, a 

reclamação realizada no PROCON pode ser recebida como petição inicial, 

mormente quando possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de 

prejuízo para a parte ex adversa, que pôde se defender de todas as 

alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 620090207413/2013, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no DJE 17/07/2013). A parte 

reclamada em sua defesa alega que a petição inicial seria inepta por 

ausência de documento imprescindível para interposição da ação, 

consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o extrato acostado aos autos ID. 

26501981, nota-se que a apresentação de extrato de balcão não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação de inscrição indevida, visto que 

o documento juntado pela parte ID. 26501981 evidencia a inscrição, e 

apresenta os dados pessoais da parte reclamada, valor do débito e a data 

da inserção. Por isso, a preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 
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majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$237,63 (ID.26501981). Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, especialmente o documento juntado 

na ID 28925405, nota-se que a parte reclamada apresentou Contrato de 

Adesão, supostamente assinado pela parte reclamante. Embora este 

documento não identifique precisamente o valor do crédito, a parte 

reclamada não apresenta faturas de telefonia discriminando as ligações 

realizadas, sendo o documento juntado na ID 28925405 insuficiente para a 

comprovação da origem do crédito. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte 

reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID.26501981 nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$237,00), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 
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contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores, o pedido foi formulado de forma ilíquida. 

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de 

má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a 

preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência 

do débito em nome da parte reclamante junto a parte reclamada; b) 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); c) determinar que a parte reclamada, no 

prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); d) 

indeferir o pedido contraposto; e e) indeferir a litigância de má-fé. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014905-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA DIAS DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014905-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AGRICOLA 

DIAS DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia AGRICOLA DA SILVA JUNIOR 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor da OMINI S.A. 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.29158024. No mérito, sustentou a legitimidade da dívida e regularidade 

na cessão do crédito. Ao final, postulou a improcedência dos pedidos. Ata 

da audiência de conciliação acostada no ID.28945327 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.29469984. Valor da causa. Toda petição 

inicial, inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos Juizados Especiais, 

deve indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, 

incios V, do CPC), o qual deve apresentar o valor econômico da pretensão 

formulada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 292 do CPC. 

Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES 

ASSEMBLEARES. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. 

VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR DA 

CAUSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a 

ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva conteúdo 

meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca da 

inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor atribuído à 

causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por 

demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. Agravo 

interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por danos morais no 

valor de R$39.920,00(quarenta salários mínimos) e atribui ao valor da 

causa à quantia de R$998,00. Portanto, não coincidindo o valor da causa 

com a pretensão econômica deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, 

§ 3º, do CPC, o valor da causa deve ser retificado para a quantia de 

R$39.920,00 (equivalente a 40 salários mínimos vigentes na época do 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 
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documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, ID.25653514. Em exame do conjunto fático provatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao documento juntado no 

ID.24158026, nota-se que a parte reclamada apresentou contrato de 

adesão, supostamente assinado pela parte reclamante, telas de sistemas, 

utilização de serviços de empréstimo e ainda comprovação de cessão de 

crédito. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o 

extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que 

evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da 

empresa reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido 

produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da 

assinatura da parte reclamante, no caso em exame, considero-a como 

autentica a referida rubrica diante da ausência de expressa e específica 

impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do contexto comprobatório 

dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte reclamada 

e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Cessão de crédito sem notificação. A ausência da notificação apenas 

determina que o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga 

ao credor primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC), Por meio da cessão de crédito, há a transferência 

do direito ao crédito à terceiro, não tendo este eficácia em relação ao 

devedor antes de sua notificação (art. 290 do Código Civil). Todavia, a 

ausência da notificação não exclui a validade jurídica existente entre o 

cedente e o cessionário, já que, independente do conhecimento pelo 

devedor, podendo o cessionário exercer plenamente os atos de 

conservação de seus direitos, como preconiza o artigo 293 do Código 

Civil: Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo 

devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito 

cedido. Neste contexto, observa-se que o desconhecimento do devedor 

quanto à cessão de crédito apenas o desobriga de pagar ao cessionário, 

sendo-lhe válido como quitação o pagamento eventualmente realizado e 

recebido pelo cedente: Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes 

de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso 

de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, 

com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar 

de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. Desta forma, 

embora a cessão de crédito não vincule o devedor antes da notificação, 

isso não significa que a dívida não possa ser exigida pelo cessionário, 

pois, uma vez tomado conhecimento da cessão de crédito, 

automaticamente este se vincula a cessão. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. 

SÚMULA 83/STJ. 1. No caso em tela o Tribunal a quo consignou que "a 

ausência de notificação prévia não é circunstância hábil para invalidar a 

obrigação, porquanto se limita a desobrigar o devedor quanto a cumpri-la 

junto ao cessionário, enquanto dela não ciente". 2. O devedor, citado em 

ação de cobrança pelo cessionário da dívida, não pode opor resistência 

fundada na ausência de notificação. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. 

Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1353806/GO, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, 

DJe 08/05/2013) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I 

- A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a 

este notificada. II - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser 

exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o devedor, 

citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha 

resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele 

toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O 

objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, 

isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação 

traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o 

devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor 

oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em 

relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também 

posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do 

CC/02). IV - Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ REsp 

936589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

08/02/2011, DJe 22/02/2011) Em idêntico sentido é o entendimento da 

Turma Recursal: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – EFICÁCIA JURÍDICA – 

DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DO DEVEDOR. A 

ausência da notificação da cessão de crédito ao devedor não exclui a 

validade jurídica entre o cedente e o cessionário, pois esta independente 

do conhecimento e autorização do devedor (STJ AgRg no REsp 

1353806/GO e REsp 936589/SP). (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. (TRU TJMT RI 0012329-78.2011.811.0001, PROJUDI, Julgado em 

6 de agosto de 2013, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES). 

Por fim, impõe esclarecer e diferenciar a assunção de dívida e a cessão 

de crédito, já que esta não depende de autorização do devedor (STJ AgRg 

nos EREsp 885204/RS), sendo que apenas no caso de assunção de 

dívida que é imprescindível a autorização expressa do credor para a plena 

validade da transmissão do débito (art. 299 do Código Civil). Portanto, a 

simples a ausência de prévia notificação da cessão de crédito não tem o 

condão de caracterizar conduta ilícita. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 
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N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$2.794,40, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$39.920,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$3.992,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamante 

ao pagamento de R$2.794,40 (dois mil e setecentos e noventa e quatro 

reais e quarenta centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, 

devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da 

propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da publicação desta sentença; b) em decorrência da 

má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condenar a parte 

reclamada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$3.992,00 (três mil e novecentos e noventa e dois reais), como 

previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. Diante da improcedência do pleito 

inicial e da condenação da reclamante em litigância de má-fé, para que não 

haja equívocos na fase de cumprimento de sentença, retifique-se o 

cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016833-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE FERNANDA ARRUDA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016833-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JACKELINE 

FERNANDA ARRUDA CORREA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Relatório da Controvérsia JACKELINE FERNANDA ARRUDA CORREA 

ajuizou uma reclamação civil em desfavor da GOL LINHAS AÉREAS S/A. 

Em síntese, alega que adquiriu uma passagem aérea com o itinerário 

Fortaleza/CE - Guarulhos/SP - Cuiabá/MT para o dia 18/09/2019, com saída 

programada às 04h10min e chegada ao seu destino às 11h15min (ID. 

26146227). Relata que foi comunicado o cancelamento do voo em razão 

de manutenção na aeronave, embarcando apenas as 06h30min, chegando 

em São Paulo às 10h05min onde aguardaram quase 07 horas o voo de 

conexão, chegando ao destino apenas as 18h30min. Esclarece que 

estava acompanhada com duas crianças e não foi prestado nenhuma 

assistência material. Pleiteia a indenização pelos danos morais. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou a contestação no ID. 

27889914 e sustentou a restruturação da malha aérea, a inocorrência de 

ato ilícito e a ausência de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou 

pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi 

acostada no ID. 28297235 e a impugnação a contestação no ID. 28617692. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, 

em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e 

para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, 

art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Falha no transporte aéreo. As companhias 

de transporte aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades 

decorrente da atividade econômica desenvolvida, que depende muito das 

condições climáticas para a sua operacionalização, possuem uma margem 

de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão do serviço proposto 

após o prazo contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 

e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Artigo 230 - Em caso 

de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem. Artigo 231 - 

Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala 

por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as normas 

regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução nº 400/2016 da 

Agência Nacional de Aviação Civil: Artigo 21 - O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 
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OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, 3ª Turma, EDcl 

no REsp nº 1280372/SP, Rel. Min.: Ricardo Villas Bôas Cueva, DJU 

19/03/2015). RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 

(QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos 

de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura 

danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem 

consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor 

que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme 

se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de 

destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 

(três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do 

dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Tur. 

Rec; Rec. Cív. n. 8011509-75.2015.811.0002, Rel.: Nelson Dorigatti, DJU 

18/10/2016). Vale destacar que, em caso de cancelamento de voo, mesmo 

com prévia notificação, nos termos do artigo 12 da Resolução nº 400/2016 

da ANAC, o transportador deverá oferecer reacomodação em outro voo, 

próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para o mesmo 

destino dentro do prazo de 4 horas para que a situação também não 

venha a ser caracterizada falha na prestação de serviço. Neste sentido: 

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE 

VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO EM 

PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL QUE NÃO 

MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que pese o 

cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro voo, em 

período inferior a quatro horas, de modo que não restou configurada 

ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da inicial, o 

recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída prevista 

para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de tal voo, o 

consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 11:30 

horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de julgar 

improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 

(TJPR, 3ª Tur. Rec; R.I. nº 0002566-65.2015.8.16.0036/0, Rel.: Giani Maria 

Moreschi, DJU 19/08/2016). Em análise dos autos, observa-se que o 

bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte requerida ao 

destino contratado (Cuiabá/MT) em 18/09/2019, às 11h55min (ID. 

26146227). Todavia, como reconhecido pela parte requerida, a passageira 

foi reacomodada em outro voo, tendo sua chegada ao destino somente no 

mesmo dia, após às 18 horas (ID. 27889914, fl. 4), ou seja, com atraso de 

quase 7 horas (sete), lapso este superior ao legalmente permitido. 

Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da parte 

requerida configura conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de tempo 

tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE 

PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de 

turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da 

viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato 

prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em 

hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, 

acarretando em perda de tempo e angústia aos autores em país 

estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das 

próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda 

julgada procedente em parte. Unânime. (TJRS, 10ª Câm. Cív; APC nº 

70041860479, Rel. Des.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 

26/05/2011). APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE 

VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO 

CASO CONCRETO. [...] A cobrança reiterada, na fatura do cartão de 

crédito, de valores superiores ao das compras realizadas, por período 

considerável, obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON 

e a ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode 

ser considerada mero dissabor. [...] (TJRS, 24ª Câm. Cív; APC nº 

70051555514, Rel.: Jorge Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste 

sentido o Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria do Desvio Produtivo 

do Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não 

aproveita bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO 

DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, D, 

DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. [...] 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). Ademais, o 
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tempo é um bem precioso e a parte requerente poderia tê-lo utilizado para 

o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades 

profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. Em exame do caso 

concreto, nota-se que o tempo de atraso de voo na chegada ao destino, é 

suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e 

subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. Isto porque, o 

desperdício do tempo tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Impõe mencionar que a parte requerida forneceu uma mesa 

provisória enquanto o pedido não foi entregue pela fábrica. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente ao tempo de atraso, entendo como razoável e 

suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$7.000,00 (sete 

mil reais). Dispositivo. Pelo exposto, proponho a julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para condenar a parte requerida a pagar parte requerente 

quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (09/01/2020 - ID. 

27889909, Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função atualização monetária disponível no 

sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após 

a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016321-49.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VANUSA 

APARECIDA DE ARRUDA SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia VANUSA APARECIDA DE ARRUDA SOUZA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do VIVO S.A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.28565212 e arguiu as preliminares de 

incompetência do juízo, ausência de documentos imprescindíveis e 

ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de 

culpa, ausência de dano moral. Ao final, postulou pela litigância de má-fé e 

pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.28832594, não houve impugnação à contestação. Incompetência em 

razão da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída 

entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a 

cada juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da 

jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competente para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 591 de 804



prova pericial para apurar a voz constante nos autos é efetivamente da 

parte reclamante, visto que não houve impugnação da parte contrária. 

Inépcia da inicial. Ausência de documentos imprescindíveis. Nos termos 

330 do CPC, “considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si.”. Em se tratando de ação de competência dos 

Juizados Especiais, o artigo 330 do CPC deve ser interpretado com o 

menor rigor processual possível, devendo ser flexibilizado para que não 

sejam violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 

9.099/95). Isto porque, o pedido formulado no Juizado Especial deve ser 

formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), 

permitindo, inclusive, a postulação sem a representação de advogados 

para causas até 20 salários mínimos (art. 9º da Lei 9.099/95). Com base 

nestas ponderações, pode-se afirmar que, as petições iniciais ajuizadas 

perante o Juizado Especial devem observar o mínimo do rigor processual, 

apenas para que não dificulte à parte reclamada exercer seu direito de 

defesa. Neste sentido: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA 

AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da 

oralidade e simplicidade, vigentes no sistema dos juizados especiais, a 

reclamação realizada no PROCON pode ser recebida como petição inicial, 

mormente quando possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de 

prejuízo para a parte ex adversa, que pôde se defender de todas as 

alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 620090207413/2013, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no DJE 17/07/2013). 

Examinando a petição inicial, nota-se que esta possui causa de pedir com 

narrativa compreensível dos fatos e pedidos determinados e compatíveis 

entre si. Destaca-se que a petição inicial foi devidamente compreendida 

pela defesa, proporcionando a parte contrária condições de defesa, e ao 

juízo o julgamento de mérito da demanda. Examinando o documento, 

considerado pela parte reclamada como imprescindível, nota-se que a 

apresentação de extrato original não é imprescindível para o ajuizamento 

da ação, visto que foi apresentado extrato com a inscrição do nome da 

parte reclamante com todos os seus dados e valor do débito discutido. 

Esclarecendo ainda que a apresentação de comprovante de residência 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é 

necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, as preliminares devem ser 

afastadas. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da 

Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte 

reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

de seu interesse processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$193,31, ID.26001549. Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao áudio juntado 

no ID.28565215, nota-se contrato de adesão, supostamente com aceite de 

voz da parte reclamante, e ainda faturas ID.28565211 com detalhamento 

de utilização dos serviços prestados pela reclamada. Ademais, não há 

nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido 

crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida 

perícia técnica para comprovar a autenticidade do áudio, no caso em 

exame, considero-a como autentica a referida gravação diante da 

ausência de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do 

CPC). Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a 

existência do crédito em favor da parte reclamada e, consequentemente, a 

cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte 

reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Destaca-se 

ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é 

admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa jurídica. Neste 
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sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR 

MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 

DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR 

PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO 

FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante (fraude), é devido o pedido 

contraposto. Desta forma, mormente quanto aos documentos juntados, é 

possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia de R$193,31, 

referente a inadimplência da parte reclamante. Por esta razão, o pedido 

contraposto deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé 

se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 

80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante 

de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$713,53, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.193,31). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.019,33, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.193,31). Dispositivo. Posto isso, 

proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar improcedentes os 

pedidos da reclamação proposta, extinguindo o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 

a) deferir pedido contraposto e condenar a parte reclamante a pagar à 

parte reclamada a quantia de R$ 193,31 (cento e noventa e três reais e 

trinta e um centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a 

partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re 

(artigo 397, caput, do Código Civil). b) condenar a parte reclamante ao 

pagamento de R$713,53 (setecentos e treze reais e cinquenta e três 

centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura 

da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da publicação desta sentença; c) em decorrência da má fé, com 

fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte reclamada ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$1.019,33 (hum mil e dezenove reais e trinta e três centavos), como 

previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. Diante da improcedência do pleito 

inicial e da procedência do pedido contraposto, para que não haja 

equívocos na fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro 

das partes, invertendo os polos ativo e passivo. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021552-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES PEREIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021552-57.2019.8.11.0001 INTERESSADO: 

EVANILDES PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia EVANILDES PEREIRA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação 

com pedido indenizatória em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.28985023 e arguiu as preliminares de 

documentos imprescindíveis, de prescrição e ausência de interesse de 

agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. 

Ao final, postulou pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.29151982 e impugnação à contestação 

ID.30152634. Prejudicial de mérito. Prescrição. Conforme estabelecido no 
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artigo 189 do Código Civil, a prescrição ocasiona a perda da pretensão de 

requerer em juízo a reparação de direito violado em virtude da inércia da 

vítima por determinado tempo. A contagem do prazo prescricional, nos 

termos do Princípio do Actio Nata, a prescrição começa a contar da data 

do conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da 

prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta. Quanto à 

aplicabilidade do Princípio da Actio Nata, mesmo entendimento é o 

difundido pelo Egrégio STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 

(...) 4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva 

lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em 

juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil. 

(Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013) Impõe 

consignar que se tratando de lesão sucessiva de direito, o termo inicial da 

prescrição se torna também sucessivo, contudo a prescrição alcança 

somente o quinquênio ao ajuizamento da ação. A propósito: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- O pagamento de complementação de 

aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição 

quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao 

qüinqüênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de 

direito (Súmulas STJ/291, 427). (...) 6.- "O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência 

privada e seus participantes" (Súmula 321/STJ). 7.- Agravo Regimental 

improvido. (STJ AgRg no AREsp 384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014) Desta forma, o 

termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação 

indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de 

crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro 

desabonador, pois, não se trata de lesão sucessiva e o direito à 

indenização surge quando constatada a referida lesão. Neste sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o 

direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Portanto, 

considerando que a parte reclamante tomou conhecimento do restritivo em 

02/12/2019 (ID. 27600949) e o prazo prescricional é de 5 anos, rejeito a 

arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 18/12/2019 

(ID 27600943), ou seja, antes do prazo prescricional quinquenal e nem ao 

menos o trienal levantado pela reclamada. Inépcia da inicial. Ausência de 

documento imprescindível. Nos termos 330 do CPC, “considera-se inepta a 

petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido 

for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. ” Em se tratando 

de ação de competência dos Juizados Especiais, o artigo 330 do CPC 

deve ser interpretado com o menor rigor processual possível, devendo ser 

flexibilizado para que não sejam violados os princípios da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95). Isto porque, o pedido formulado no 

Juizado Especial deve ser formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, 

§ 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação sem a 

representação de advogados para causas até 20 salários mínimos (art. 9º 

da Lei 9.099/95). Com base nestas ponderações, pode-se afirmar que, as 

petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem observar o 

mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte à parte 

reclamada exercer seu direito de defesa. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL 

– DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E 

SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – 

SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – 

Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, vigentes no sistema 

dos juizados especiais, a reclamação realizada no PROCON pode ser 

recebida como petição inicial, mormente quando possível aferir pedido 

certo e determinado. Ausência de prejuízo para a parte ex adversa, que 

pôde se defender de todas as alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 

620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no 

DJE 17/07/2013). A parte reclamada em sua defesa alega que a petição 

inicial seria inepta por ausência de documento imprescindível para 

interposição da ação, consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção 

ao crédito. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento 

de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da 

inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que 

o documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o extrato acostado aos autos ID. 

27600949, nota-se que a apresentação de extrato de balcão não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação de inscrição indevida, visto que 

o documento juntado pela parte ID. 27600949 evidencia a inscrição, e 

apresenta os dados pessoais da parte reclamada, valor do débito e a data 

da inserção. Por isso, a preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 
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CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$1.380,84 (ID.27600949). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi nenhum 

documento que possa comprovar a legitimidade da dívida, nota-se que foi 

juntado nos autos apenas documentos apócrifos, apenas faturas 

ID.28985027, as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID.27600949, nota-se que existe 
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outra restrição preexistente, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há nos autos 

prova de que o restritivo preexistente encontra-se judicializado. Isto se 

justifica porque a imagem do consumidor perante a sociedade já está 

denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos subjetiva. Portanto, 

não havendo indisponibilidade do crédito não é devido o dano moral. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito em nome da 

parte reclamante junto a parte reclamada; b. indeferir o pleito indenizatório 

por danos morais; e c. determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 

dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021290-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BATISTA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021290-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCINEIA 

BATISTA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia LUCINÉIA BATISTA CONCEIÇÃO ajuizou reclamação com 

pedido indenizatória em desfavor de BANCO BRADESCARD S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.29141062 e arguiu as preliminares de 

documentos imprescindíveis, de prescrição e ausência de interesse de 

agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. 

Ao final, postulou pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.29155464 e impugnação à contestação 

ID.29450532. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$1.060,71 (ID.27529145, 

fl.06). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que não foi juntado nenhum documento que possa comprovar a 

legitimidade da dívida, Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se 

configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

STJ abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 
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REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Assim, a 

indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano moral. A primeira 

restrição indevida de crédito ofende ao direito da personalidade, sendo 

cabível a indenização por danos morais, todavia, a existência de outras 

restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito 

(STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza a Sumula 385 e 

julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 

NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) Vale ainda 

consignar que, havendo restritivos preexistentes e estes estiverem 

judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, permanecendo a 

presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na 

hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo 

discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral 

configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai 

arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por 

este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no (ID.27529145, fl.06), nota-se 

que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado 

o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem 

o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e 

proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano 

moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do bem danificado (R$1.060,71), entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. 

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a inexistência 

do débito em nome da parte reclamante junto a parte reclamada; b. 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); e c. determinar que a parte reclamada, no 

prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016291-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEZILMAR ALMEIDA CARNEIRO DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AL ODONTOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016291-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADEZILMAR 

ALMEIDA CARNEIRO DA MATA REQUERIDO: AL ODONTOLOGIA LTDA - 

ME Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Resumo da controvérsia ADEZILMAR ALMEIDA CARNEIRO DA MATA 

ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais com pedido 

liminar em desfavor do AL ODONTOLOGIA LTDA - ME. Em síntese, alegou 

que procurou a parte requerida para realizar alguns procedimentos 

dentários e estéticos. Afirma que no mês de agosto/2016 fez um 

orçamento que incluía 5 facetas, um pino de vidro no dente 21 e o 

clareamento nos dentes juntamente com algumas restaurações, no valor 

de R$6.330,00. Relata que o tratamento não ocorreu, pois a massa 

modeladora que era provisória, ficou da cor do gesso e por mais de 60 

dias. E ao colocar as facetas estavam escuros, que passaram por um 

tratamento de clareamento. No dia 05/12/2018, foi cimentado novamente, 

sendo que na data de 22/04/2019 o dente 21 soltou o pino, que além de 

escurecido desalinhou. Esclarece que fez três orçamentos com outras 

clínicas que demonstram a gravidade e urgência no procedimento. Pleiteou 

liminarmente o pagamento dos danos materiais no valor de R$6.330,00 e 

no mérito a indenização pelos danos morais. A liminar não foi concedida, 

conforme ID. 26011015. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 28583713 e arguiu a preliminar incompetência. No 

mérito sustentou a inexistência de falha na prestação de serviço, o 

descabimento do dano material, a ausência de ato ilícito e dano moral a ser 

indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo de 

audiência de conciliação no ID. 28223565 e a impugnação ID. 28728053. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, art. 42 e 44). Nos termos 

do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 

9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são causas cíveis de menor complexidade. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 

30170/SC, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, diante dos documentos e 

laudos encartados pelas partes trona imprescindível o auxílio de 

profissional com conhecimento técnico especializado na odontologia, 

razão pela qual, torna-se incompetente este juízo para processar e julgar 

a presente demanda. Pelo exposto, proponho reconhecer a incompetência 

deste juízo em razão da matéria e, consequentemente, julgar EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X e 

artigo 337, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos, Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020438-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANY MIRANDA SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020438-83.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIANY 

MIRANDA SANT ANA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia MARIANY MIRANDA SANTANA ajuizou reclamação com 

pedido indenizatória em desfavor de BANCO BRADESCARD S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.29310913 e arguiu as preliminares de 

documentos imprescindíveis, de prescrição e ausência de interesse de 

agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. 

Ao final, postulou pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.29054528 e impugnação à contestação 

ID.29535404. Inépcia da inicial. Ausência de documentos imprescindíveis. 

Nos termos 330 do CPC, “considera-se inepta a petição inicial quando: I - 

lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver 

pedidos incompatíveis entre si.”. Em se tratando de ação de competência 

dos Juizados Especiais, o artigo 330 do CPC deve ser interpretado com o 

menor rigor processual possível, devendo ser flexibilizado para que não 

sejam violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 

9.099/95). Isto porque, o pedido formulado no Juizado Especial deve ser 

formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), 

permitindo, inclusive, a postulação sem a representação de advogados 

para causas até 20 salários mínimos (art. 9º da Lei 9.099/95). Com base 

nestas ponderações, pode-se afirmar que, as petições iniciais ajuizadas 

perante o Juizado Especial devem observar o mínimo do rigor processual, 

apenas para que não dificulte à parte reclamada exercer seu direito de 

defesa. Neste sentido: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA 

AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da 

oralidade e simplicidade, vigentes no sistema dos juizados especiais, a 

reclamação realizada no PROCON pode ser recebida como petição inicial, 

mormente quando possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de 

prejuízo para a parte ex adversa, que pôde se defender de todas as 

alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 620090207413/2013, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no DJE 17/07/2013). 

Examinando a petição inicial, nota-se que esta possui causa de pedir com 

narrativa compreensível dos fatos e pedidos determinados e compatíveis 

entre si. Destaca-se que a petição inicial foi devidamente compreendida 

pela defesa, proporcionando a parte contrária condições de defesa, e ao 

juízo o julgamento de mérito da demanda. Examinando o documento, 
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considerado pela parte reclamada como imprescindível, nota-se que a 

apresentação de extrato original não é imprescindível para o ajuizamento 

da ação, visto que foi apresentado extrato com a inscrição do nome da 

parte reclamante com todos os seus dados e valor do débito discutido. 

Esclarecendo ainda que a apresentação de comprovante de residência 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é 

necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, as preliminares devem ser 

afastadas. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da 

Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte 

reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

de seu interesse processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$378,67 (ID.27284886). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas documentos apócrifos, apenas faturas no ID.29310915, as quais 

não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 599 de 804



pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID.27284886, nota-se que existe 

outra restrição preexistente, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há nos autos 

prova de que o restritivo preexistente encontra-se judicializado. Isto se 

justifica porque a imagem do consumidor perante a sociedade já está 

denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos subjetiva. Portanto, 

não havendo indisponibilidade do crédito não é devido o dano moral. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. 

declarar a inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a 

parte reclamada; b. indeferir o pleito indenizatório por danos morais; e c. 

determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena 

de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019935-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI MATHEUS ANDRADE DE ARRUDA OAB - MT27356/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019935-62.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCELIA 

MARIA DE LIMA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

LUCELIA MARIA DE LIMA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome, uma vez que solicitou o cancelamento 

dos serviços anteriormente contratados. Ao final, postulou a declaração 

de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 29078476. No mérito, sustentou a exigibilidade da dívida, inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada 

no ID 28935659 e impugnação à contestação apresentada no ID 

29356607. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 
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com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$88,15 (ID 27088469). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas e relatório de chamadas (ID 

29078480 e 29078482), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27088469, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 
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que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$88,15), entendo como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar 

a inexistência do débito de R$88,15 (oitenta e oito reais e quinze 

centavos), e, consequentemente, confirmar os efeitos da tutela provisória 

de urgência deferida no ID 27146959, remetendo a discussão quanto ao 

seu descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que 

haja violação do princípio do contraditório; b. determinar que a parte 

reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e c. condenar a parte 

reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022129-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RHAFAEL 

HEITOR DE SOUZA NEVES REQUERIDO: ESTOK COMERCIO E 

REPRESENTACOES S.A. Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

RAPHAEL HEITOR DE SOUZA NEVES ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor do ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

S/A. Em síntese, alegou que adquiriu produto com a parte reclamada em 

12.10.2019 com previsão de entrega até 30.10.2019, mas até o momento 

não recebeu o produto e nem o estorno do valor pago. Ao final, postulou a 

repetição de indébito e indenização por danos morais. Devidamente citada, 

a parte reclamada apresentou contestação no ID.29247060 e, em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que 

a ausência de ato ilícito por culpa do consumidor e inexistência de dano 

moral. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.29335742 e 

impugnação à contestação apresentada no ID.29507349. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Falha na 

entrega de produto. Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer 

a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para 

que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 

do Código Civil. Assim, qualquer falha na entrega do produto, seja a não 

entrega, o atraso, a divergência do produto, ou entrega de produto 

danificado, caracteriza descumprimento contratual. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO "ZERO 

QUILÔMETRO" - ATRASO NA ENTREGA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS 

DEVIDOS - QUANTUM - MAJORAÇÃO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA 

DE PROVA. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para 

alcançar a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, de 

acordo com as circunstâncias do caso e as condições socioeconômicas 

das partes. Assim é que, constatado que o valor não atende a esses 

pressupostos, efetiva-se a majoração. Os lucros cessantes 

correspondem ao valor econômico que a pessoa tinha expectativa de 

perceber, mas deixou de auferi-lo em virtude do dano causado por 

terceiro. Inexistente prova inconcussa acerca dos alegados valores que a 

vítima do dano deixou de receber, indevida a pretensão indenizatória. 

Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10362160027573001 MG, 

Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de 

Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO. ENTREGA PRODUTO DIVERSO 

ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO 

AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O art. 333 distribui o 

ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar. 

Ao autor, cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado. Ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. Na hipótese dos autos, a parte 

autora alega que adquiriu do réu um refrigerador tipo cervejeira, modelo 

VN 12W, sendo-lhe entregue um modelo de qualidade inferior: VN 12C. 

Ocorre, porém, que a nota fiscal colacionada pela própria parte autora 

indica como produto o refrigerador modelo VN 12C. Outrossim, o réu 

juntou ordem do pedido efetuado, que igualmente indica o produto VN 12C. 

Ademais, a parte autora sequer alegou, tampouco comprovou, que houve 

vício no pedido recebido ou na nota fiscal que indicam o produto entregue. 
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Dessa forma, como o autor não se desincumbiu de seu encargo probatório 

(art. 333, I, do CPC), deve a pretensão autoral ser julgada improcedente, 

não merecendo retoque a sentença recorrida. Recurso a que se nega 

seguimento. (TJ-RJ - APL: 00072071420118190211 RIO DE JANEIRO 

PAVUNA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, 

Data de Julgamento: 31/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 06/04/2015) As partes celebraram contrato de compra e 

venda de um armário suspenso para lavanderia e dois puxadores para 

compor o móvel, (ID.27697356) e a parte reclamante sustenta o 

descumprimento da obrigação contratual consistente na não entrega do 

produto adquirido. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que a parte reclamante evidencia, por meio do documento 

juntado no ID. 27697356, que a parte reclamada se comprometeu de 

entregar o produto adquirido. Todavia, não há nos autos prova da efetiva 

entrega. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence 

ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). 

Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de elucidar a 

controvérsia. Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser 

aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas 

hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus 

probatório, no caso a parte reclamada, concluindo-se que houve falha na 

prestação de serviço e, consequentemente, encontra-se caracterizada a 

conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua 

propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A ocorrência 

de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, decorrentes 

de descumprimento contratual não caracteriza dano moral, o qual somente 

deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos direitos 

da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida 

privada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR PAGO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo 

aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos 

experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privado do uso 

do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos 

valores, ensejam reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10000180951972001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a 

obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e 

prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas da 

consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível 

indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, 

e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo 

com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019) Em exame do caso concreto, 

nota-se extravio de encomenda é suficiente para a caracterização do 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque, a restrição do 

uso do bem tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade de uso do 

bem é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do bem (R$431,97), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Repetição de indébito. 

Conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber 

quantia indevida ou a maior, tem a obrigação a restituí-la. Por se tratar de 

relação de consumo, a restituição deve ser o dobro do que pagou, caso o 

credor tenha agido com má-fé (artigo 42, parágrafo único, do CDC) Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. 

PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. 

HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente 

é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada 

a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, 

não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o 

indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não 

provido. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 

19/05/2017) Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que houve o pagamento indevido no importe de R$431,97 

(quatrocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), conforme 

comprovante de ID. 27697359. Todavia, considerando que o recebimento 
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indevido foi ocasionado por falha na entrega motivada por horário de 

acesso do condomínio da própria parte reclamante como admitido na 

exordial, não vislumbro que haja má-fé que justifique a repetição de 

indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma simples. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (13/01/2020, ID.28307376) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS) e b) condenar a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$431,97 

(quatrocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos) a título de 

repetição de indébito, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021201-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ERNANI 

DOS REIS ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ERNANI DOS REIS ALVES ajuizou reclamação com pedido indenizatória em 

desfavor do BANCO BRADESCO S/A. Em síntese, alegou que desconhece 

o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.29440180 e arguiu a preliminar de interesse de agir. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, 

postulou pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.29142671 e impugnação à contestação ID.295011401. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 
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22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$3.063,31 (ID.27499317, fl.06). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas documentos apócrifos, apenas faturas e relatórios 

ID.29440185 e ID.29440187, as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base nos extratos juntados no ID.27499317, fl.06, e 

ID.29440189, nota-se que existe outras restrições preexistentes, o que 

descaracteriza o dano, levando a presunção de que se trata de devedor 

contumaz, já que não há nos autos prova de que o restritivo preexistente 

encontra-se judicializado. Isto se justifica porque a imagem do consumidor 

perante a sociedade já está denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito 

menos subjetiva. Portanto, não havendo indisponibilidade do crédito não é 

devido o dano moral. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a. declarar a inexistência do débito em nome da parte 

reclamante junto a parte reclamada; b. indeferir o pleito indenizatório por 

danos morais; e c. determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019733-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLOVIS 

HENRIQUE DOURADO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia CLOVIS HENRIQUE DOURADO DE OLIVEIRA ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por 

danos morais. A antecipação de tutela não foi concedida, ID 2704306. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

29047881 e preliminarmente arguiu a ausência de interesse de agir e no 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 28912202 e impugnação no ID 29200416. 

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se 

que, na audiência de conciliação (ID 28912202), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Existência de 

dívida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para 

legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição 

do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, 

primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, 

do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação 

de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada no valor de R$573,46 (ID 26987637). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas relatórios e faturas (ID 29047885 a 29047890), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 
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demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 
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16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26987637 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$573,46), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$573,46 (quinhentos e setenta e três reais e 

quarenta e seis centavos) referente ao contrato 0210045984; b) 

determinar que a parte reclamada, a título de tutela de urgência, no prazo 

de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso 

VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a 

R$12.000,00; devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (25/02/2018, ID 26987637) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e e) 

indeferir a litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 
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partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019280-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAUNY PERDIGAO NERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019280-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RHAUNY 

PERDIGAO NERIS REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

RHAUNY PERDIGÃO NERIS ajuizou reclamação com pedido indenizatória 

em desfavor de OI BRASIL TELECOM S/A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.29013624. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, formulou pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.28838715 e impugnação à contestação 

ID.29061786. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$ 423,46 (ID.26763621). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

não foi juntado nenhum documento que possa comprovar a legitimidade da 

dívida, Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se 

configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

STJ abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 
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PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Assim, a 

indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano moral. A primeira 

restrição indevida de crédito ofende ao direito da personalidade, sendo 

cabível a indenização por danos morais, todavia, a existência de outras 

restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito 

(STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza a Sumula 385 e 

julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 

NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) Vale ainda 

consignar que, havendo restritivos preexistentes e estes estiverem 

judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, permanecendo a 

presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na 

hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo 

discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral 

configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai 

arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por 

este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no (ID.26763621), nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do bem danificado (R$ 423,46), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a. declarar a inexistência do débito em nome da parte 

reclamante junto a parte reclamada; b. condenar a parte reclamada, pagar 

à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c. determinar que a parte reclamada, 

no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em 

nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada 

a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e d. 

indeferir o pedido contraposto. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020562-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DO CARMO ALVES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020562-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEFERSON 

DO CARMO ALVES DE ASSUNCAO REQUERIDO: OI S.A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

JEFERSON DO CARMO ALVES DE ASSUNCAO ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do OI S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID OI S.A e arguiu a preliminar de prescrição. No mérito, sustentou a 

existência de dívida, inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29070564 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29401451. Julgamento antecipado da lide. 

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor 

o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$185,65(ID 27311162). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas telas de sistemas no bojo da contestação (ID 

29178617), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 611 de 804



sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27311162, nota-se que 

restou caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto 

porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no 

meio social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é 

devida o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outros restritivos posteriores (ID 27311162), não afaste o 

dano moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório 

em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única 

negativação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. QUANTUM 

REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da condenação a título 

de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, alternativamente, a 

redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso que o autor possui 

outras inscrições restritivas. No entanto, todas as demais anotações são 

posteriores àquela procedida pela demanda, com o que tenho como 

inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor arbitrado, este 

comporta redução. As inscrições posteriores devem ser levadas em conta 

apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 

3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$185,65), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamante ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a 
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inexistência do débito de R$185,65 (cento e oitenta e cinco reais e 

sessenta e cinco centavos); b. determinar que a parte reclamada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte 

ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento 

da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte reclamada, a 

pagar a parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d. indeferir o pedido 

contraposto; e e. indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019123-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCILENE PAIXAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019123-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADELCILENE 

PAIXAO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). ADELCILENE PAIXÃO DOS 

SANTOS ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

VIVO S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela 

parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.29130949 e arguiu as 

preliminares de inépcia por ausência de documentos imprescindíveis. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID.28853628 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.29415011. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante 

(ID.29415011, fls. 02), no caso, será necessária prova pericial para 

apurar a veracidade do aceite de voz constante no áudio juntado no 

ID.29130952 foi feito pela parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005782-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER FERREIRA DA SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005782-24.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ESTER 

FERREIRA DA SILVA TORRES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I 

- Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos 

de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC), julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015362-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIDE SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015362-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JUCILEIDE 

SAMPAIO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia 

JUCILEIDE SAMPAIO ajuizou ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de 

urgência em desfavor da ÁGUAS CUIABÁ S/A. Em síntese, alegou ser 

usuária do serviços de água sob a matrícula nº 49370-8 e afirma que 

recebeu faturas acima da média habitual nos meses de julho/2019 e 

agosto/2019. Afirma que teve seu nome incluso no rol de inadimplente e 

buscou a solucionar administrativamente junto ao PROCON, mas sem êxito. 

Requereu liminarmente a exclusão do restritivo e que a parte requerida se 

abstenha de suspende o fornecimento do serviço. No mérito pleiteou a 

revisão das faturas questionadas e a indenização pelos danos morais. A 

liminar foi parcialmente concedida (ID. 25750855). Devidamente citada, a 

parte requerida apresentou a contestação no ID. 27725754 e arguiu a 

preliminar incompetência. No mérito sustentou a regularidade na cobrança, 

inexistência de ato ilícito e ausência de dano moral a ser indenizado. Ao 

final, postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de 

conciliação foi acostado no ID. 27501429 e a impugnação à contestação 

no ID. 28718070. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (CPC, arts. 42 e 44). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 

9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova técnica para apurar a irregularidade no 

medidor, visto que a referida prova se torna impossível por falta de 

vestígios para a análise técnica No caso concreto, por não ser necessária 

a produção de prova pericial, não se trata de matéria de complexa e, 

consequentemente, este Juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Contestação de 

fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, sempre, 

respeitando o devido processo legal e o contraditório. Esta é a exegese 

extraída do artigo 111 Resolução nº 5/2012 da AMAES (Agência Municipal 

de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá). No caso de inconformismo 

com a cobrança da água e esgoto, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. Em caso análogo: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. [...] 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1502609/PR, 

Rel. Min.: Og Fernandes, DJU 25/10/2016, DJe 04/11/2016). Naturalmente 

que as provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o 

devido valor jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais 

competentes ou produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. 

A propósito: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

[...] 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPI, 4ª Câm. 

Cív., AC nº 201500010006121, Rel. Des.: Fernando Lopes e Silva Neto, 

DJU: 08/03/2016). AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO 

EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. 

VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na 

hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela 

demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do 
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autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na simples 

afirmação de ocorrência de fraude, promova a cobrança retroativa de 

valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso 

deseje exigir valores, deve antes comprovar a culpa do usuário na 

irregularidade do medidor, assim como juntar o memorial de cálculo de 

consumo da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e 

após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal 

procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por 

suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a 

Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJPE, 5ª Câm. Cív., AGV 

nº 3820313, Rel.: José Fernandes, DJU 24/02/2016) Em análise dos autos, 

observa-se que as faturas impugnadas (julho e agosto de 2019) 

registraram consumo de 45m³ e 52m³ (ID. 27725758). Por outro lado, com 

base no do histórico de leituras (ID. 27725758), nota-se que a média de 

consumo apurada no período anterior é de 10m³. Com base nestes 

apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com 

consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança. 

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu 

provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não 

apresentou nenhum documento que possa evidenciar a legitimidade dos 

lançamentos impugnados. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos 

(CDC, art. 6º, VIII), pois a parte requerida tem melhores condições técnicas 

de elucidar a controvérsia em discussão. Portanto, havendo cobrança 

excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que houve 

conduta ilícita praticada pela parte requerida. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda 

ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra 

objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se 

reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Assim, a indisponibilidade de tempo 

tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE 

PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de 

turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da 

viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato 

prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em 

hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, 

acarretando em perda de tempo e angústia aos autores em país 

estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das 

próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda 

julgada procedente em parte. Unânime. (TJRS, 10ª Câm. Cív., APC nº 

70041860479, Rel.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 26/05/2011). 

APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A 

MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 

[...] A cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores 

superiores ao das compras realizadas, por período considerável, 

obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a 

ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode 

ser considerada mero dissabor. [...] (TJRS, 24ª Câm. Cív., APC. nº 

70051555514, Rel.: Jorge Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste 

sentido o Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria do Desvio Produtivo 

do Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não 

aproveita bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO 

DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, D, 

DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. [...] 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ, 3ª Turma, REsp 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). Ademais, o 
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tempo é um bem precioso e a parte requerente poderia tê-lo utilizado para 

o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades 

profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. Em exame do caso 

concreto, nota-se que o tempo despendido tentando solucionar o problema 

extrajudicialmente no PROCON (ID. 25739075), é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que 

se trata de tempo considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o 

condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano 

moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

Compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente a ausência de restrição e suspensão do serviço, entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho rejeitar a 

preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar que a 

parte requerida, no prazo de 20 (vinte) dias úteis: I- proceda a revisão das 

faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 

(doze) ciclos anterior ao lapso impugnado; II- emita nova fatura com 

vencimento em 45 (quarenta e cinco) dias a partir da data de sua juntada 

nos autos; III- suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o 

vencimento da nova fatura, devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ); e b) condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento), a partir da citação 

(08/11/2019 - ID. 25942470) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). c) confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida no ID. 25750855, remetendo eventual 

discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de 

cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do 

Contraditório; Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

disponível no sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc], visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível 

somente após a intimação específica do devedor para o pagamento, 

conforme entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente 

(Recurso Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar 

o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o 

devedor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de 

Processo Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das 

partes (inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e 

dos sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019230-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VANESSA 

SOUZA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia VANESSA 

SOUZA DA SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID.29103638 e 

arguiu as preliminares de ausência de documento imprescindível. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, postulou pela litigância de má-fé e pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID.28832594, não houve 

impugnação à contestação. Inépcia da inicial. Ausência de documentos 

imprescindíveis. Nos termos 330 do CPC, “considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”. Em se tratando 

de ação de competência dos Juizados Especiais, o artigo 330 do CPC 

deve ser interpretado com o menor rigor processual possível, devendo ser 

flexibilizado para que não sejam violados os princípios da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95). Isto porque, o pedido formulado no 

Juizado Especial deve ser formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, 

§ 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação sem a 

representação de advogados para causas até 20 salários mínimos (art. 9º 

da Lei 9.099/95). Com base nestas ponderações, pode-se afirmar que, as 

petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem observar o 

mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte à parte 

reclamada exercer seu direito de defesa. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL 

– DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E 

SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – 

SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – 

Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, vigentes no sistema 

dos juizados especiais, a reclamação realizada no PROCON pode ser 

recebida como petição inicial, mormente quando possível aferir pedido 

certo e determinado. Ausência de prejuízo para a parte ex adversa, que 

pôde se defender de todas as alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 

620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 
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Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no 

DJE 17/07/2013). Examinando a petição inicial, nota-se que esta possui 

causa de pedir com narrativa compreensível dos fatos e pedidos 

determinados e compatíveis entre si. Destaca-se que a petição inicial foi 

devidamente compreendida pela defesa, proporcionando a parte contrária 

condições de defesa, e ao juízo o julgamento de mérito da demanda. 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato original não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que foi apresentado 

extrato com a inscrição do nome da parte reclamante com todos os seus 

dados e valor do débito discutido. Esclarecendo ainda que a apresentação 

de comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, as 

preliminares devem ser afastadas. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor 

o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$431,30, ID.26752483. 

Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao documento juntado no ID.29103639, nota-se contrato de 

adesão, supostamente assinado pela parte reclamante, e ainda faturas 

ID.29103640 com detalhamento de utilização dos serviços prestados pela 

reclamada. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia técnica para comprovar a autenticidade 

da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, considero-a como 

autentica a referida gravação diante da ausência de expressa e 

específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante (fraude), é devido o pedido 

contraposto. Desta forma, mormente quanto aos documentos juntados, é 

possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia de R$431,30, 

referente a inadimplência da parte reclamante. Por esta razão, o pedido 

contraposto deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé 

se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 

80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante 

de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 
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encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$730,19, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.431,30). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.043,13, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.431,30). Dispositivo. Posto isso, 

proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar improcedentes os 

pedidos da reclamação proposta, extinguindo o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 

a) deferir pedido contraposto e condenar a parte reclamante a pagar à 

parte reclamada a quantia de R$ 431,30 (quatrocentos e trinta e um reais e 

trinta centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir 

do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re 

(artigo 397, caput, do Código Civil). b) condenar a parte reclamante ao 

pagamento de R$730,19 (setecentos e trinta reais e dezenove centavos), 

a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

publicação desta sentença; c) em decorrência da má fé, com fulcro no 

artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte reclamada ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios que fixo em R$1.043,13 (hum mil e 

quarenta e três reais e treze centavos), como previsto no artigo 85, § 2º, 

do CPC. Diante da improcedência do pleito inicial e da procedência do 

pedido contraposto, para que não haja equívocos na fase de cumprimento 

de sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo 

e passivo. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016330-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON HELTON DALMAGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016330-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JACKSON 

HELTON DALMAGRO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017397-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMPELOTTO DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

M. R. A. (REQUERENTE)

A. R. A. (REQUERENTE)

DIOGO REZENDE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017397-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DIOGO 

REZENDE DE ALMEIDA, CAMILA RAMPELOTTO DOS SANTOS ALMEIDA, 

M. R. A., A. R. A. REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram 

acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019088-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL EGIDIO DE CAMARGO (REQUERENTE)

EDIL EZIDIO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE RIBEIRO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIRLENE RIBEIRO DE FIGUEIREDO OAB - 452.547.611-72 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 
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SENTENÇA Autos 1019088-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSENIL 

EGIDIO DE CAMARGO, EDIL EZIDIO DE CAMARGO REQUERIDO: CIRLENE 

RIBEIRO DE FIGUEIREDO REPRESENTANTE: CIRLENE RIBEIRO DE 

FIGUEIREDO Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando 

que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a 

termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e 

legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - 

Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010577-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010577-73.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JURACY 

MARTINS DOS SANTOS EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado em 

juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito 

exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. 

Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante 

o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016026-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE OAB - MT17133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

376 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa 

Marques) SENTENÇA Autos 1016026-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos 

Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a 

qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como 

sanção a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o 

Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei 9.099/95 e condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do 

FONAJE). Revogo os efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo 

depósito de caução consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da 

parte reclamante, devolvendo o correspondente valor. Transitada em 

julgado, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017054-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT12929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017054-15.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONINA 

LOPES DE ALMEIDA MARTELLI REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001013-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ADELINA DE MELLO LOBO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELLIPE CESAR SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001013-36.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VANESSA 

ADELINA DE MELLO LOBO LIMA REQUERIDO: FELLIPE CESAR SOUZA 

DOS SANTOS Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos 

de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC), julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016194-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016194-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SUELEN 

MARIA DE SOUZA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos. 

Processo em fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência 

da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017449-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CHRISTINA PORTO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017449-07.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CARLA 

CHRISTINA PORTO DE AQUINO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010077-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BARZSINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUELITO RIBEIRO DA SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010077-07.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO 

CARLOS BARZSINA REQUERIDO: MIGUELITO RIBEIRO DA SILVA 

CARVALHO Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando 

que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a 

termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e 

legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - 

Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017184-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE BEBIANE DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017184-05.2019.8.11.0001 INTERESSADO: CRISLAINE 

BEBIANE DA SILVA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos 

de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC), julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000825-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICEIA NUNES VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000825-43.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VALDICEIA 

NUNES VIEIRA REQUERIDO: BENEDITO DE LIMA Vistos. Processo em fase 

de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais 

interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso 

III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da 

Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016599-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ATAIDE DO AMARAL JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATAIDE DO AMARAL JUNIOR OAB - MT20380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT AUTO CENTER LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016599-50.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ATAIDE DO 

AMARAL JUNIOR REQUERIDO: MT AUTO CENTER LTDA - EPP Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019690-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MARIA DOS SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019690-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BEATRIZ 

MARIA DOS SANTOS NUNES REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002526-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS REI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEVEN HENRIQUE ALVES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002526-39.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS REI 

DA SILVA REQUERIDO: KEVEN HENRIQUE ALVES COSTA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003277-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PINHEIRO ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003277-26.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS 

ANTONIO DA COSTA REQUERIDO: EDUARDO PINHEIRO ROCHA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002847-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI DIAS GUERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DURAO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002847-74.2020.8.11.0001 REQUERENTE: WANDERLEI 

DIAS GUERRA REQUERIDO: VALDINEI DURAO DE SOUSA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018914-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FOGACA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ANA CRISTINA SOUZA SANTOS FOGACA DO NASCIMENTO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018914-51.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS EXECUTADO: ANA CRISTINA SOUZA 

SANTOS FOGACA DO NASCIMENTO, DIEGO FOGACA DO NASCIMENTO 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020008-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE WERNECK DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020008-34.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SIMONE 

WERNECK DA SILVA AZEVEDO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - RJ145252 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000951-93.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARCILENE 

DE SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais 

interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso 

III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da 

Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020331-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020331-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ARMANDO 

MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 

ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos. Processo em fase 

de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais 

interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso 

III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da 

Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU ALVES BUENO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001072-24.2020.8.11.0001 REQUERENTE: NICOLAU 

ALVES BUENO NETO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018706-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA VIDEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA SILVEIRA FERREIRA DE LIMA BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018706-67.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ESCOLA 

VIDEIRA LTDA - ME REQUERIDO: DANIELA SILVEIRA FERREIRA DE LIMA 

BRAGA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que 

as partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e 

sem aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005616-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005616-89.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: FUNDACAO 

ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO EXECUTADO: 

ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos jurídicos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamentono artigo 

924, inciso III, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo executivo,em razão 

da novação celebrada pelas partes (art. 360 do Código Civil). III – 

Considerando que o pagamento será realizado extrajudicialmente, e, 

portanto, será desnecessária a expedição de alvará, bem como que não 

cabe recursodesta decisão (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos imediatamente (Enunciado 12 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005596-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RIBEIRO (EXECUTADO)

JUCILENE MARINA NOGUEIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005596-98.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ANA PAULA EXECUTADO: JUCILENE MARINA NOGUEIRA 

RIBEIRO, JOSE CARLOS RIBEIRO Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos jurídicos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamentono artigo 

924, inciso III, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo executivo,em razão 

da novação celebrada pelas partes (art. 360 do Código Civil). III – 

Considerando que o pagamento será realizado extrajudicialmente, e, 

portanto, será desnecessária a expedição de alvará, bem como que não 

cabe recurso desta decisão (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos imediatamente (Enunciado 12 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018697-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DO BOSQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018697-08.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

EDIFICIO PORTAL DO BOSQUE EXECUTADO: MTM CONSTRUCOES 

LIMITADA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte reclamante 

desistiu da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo indício de 

litigância de má-fé ou lide temerária, homologo a desistência manifestada 

pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema 

dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em seguida, 

arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018971-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO JARDIM ANTARTICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO TOLENTINO DE SOUZA (EXECUTADO)

EDNA DOS SANTOS ALCANTARA (EXECUTADO)

APARECIDO VAZ GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018971-69.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

JARDIM ANTARTICA EXECUTADO: APARECIDO VAZ GUIMARAES, 

EVALDO TOLENTINO DE SOUZA, EDNA DOS SANTOS ALCANTARA 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos jurídicos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. 

II - Com fundamentono artigo 924, inciso III, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo executivo,em razão da novação celebrada pelas 

partes (art. 360 do Código Civil). III – Considerando que o pagamento será 

realizado extrajudicialmente, e, portanto, será desnecessária a expedição 

de alvará, bem como que não cabe recursodesta decisão (art. 41 da Lei n. 

9099/95), intimem-se as partes e arquivem-se os autos imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001233-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT10661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VERISSIMO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001233-34.2020.8.11.0001 AUTOR: MARIA EDITH 

COSTA GOMES - ME REQUERIDO: ADRIANA VERISSIMO DA SILVA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. A parte reclamante desistiu da 

reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, adesistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária, homologo a desistência manifestada pela parte 

reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em seguida, 

arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018576-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MONTEIRO MURTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018576-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCAS 

MONTEIRO MURTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. A parte reclamante desistiu da reclamação e, nos termos 

do Enunciado 90 do FONAJE, adesistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto 

isso, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo 

a desistência manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). 

Intimem-se e, em seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016945-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISTON MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016945-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLERISTON 

MARQUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. A parte reclamante desistiu da 

reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, adesistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária, homologo a desistência manifestada pela parte 

reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em seguida, 

arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009021-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA OAB - MT7276-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009021-36.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: FERNANDO 

FERNANDES EXECUTADO: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. 

Estando o valor do débito integralmente consignado em juízo e não 

havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito exigido e julgo 

extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. Intimem-se. 

Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito 

voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da 

parte credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005699-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE CRISTHINE SANTANA BARROS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005699-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LORRAYNE 

CRISTHINE SANTANA BARROS LOPES REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado em 

juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito 

exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. 

Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante 

o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010471-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONILTON GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010471-14.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: RONILTON 

GOMES DOS SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012089-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE GOMES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012089-91.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: GUSTAVO 

HENRIQUE GOMES PEREIRA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009581-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BERNARDO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009581-75.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: SEBASTIAO 

BERNARDO FILHO EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado 

em juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o 

crédito exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte 

credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando 

que, ante o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005235-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA BELCHIOR MARINHO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005235-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IMOBILIARIA 

IGUACU LTDA - ME REQUERIDO: CAMILLA BELCHIOR MARINHO SILVA 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte reclamante desistiu 

da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, adesistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária, homologo a desistência manifestada pela parte 

reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em seguida, 

arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011469-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE XAVIER MILKEVIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011469-79.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: DENIZE 

XAVIER MILKEVIZ EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado em 

juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito 

exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. 

Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante 

o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006459-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA LUCIANA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006459-54.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: NATALIA 

LUCIANA DO NASCIMENTO EXECUTADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017944-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANE REGINA DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017944-51.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RIO CACHOERINHA EXECUTADO: LAURIANE REGINA DA ROSA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos jurídicos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. 

II - Com fundamentono artigo 924, inciso III, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo executivo,em razão da novação celebrada pelas 

partes (art. 360 do Código Civil). III – Considerando que o pagamento será 

realizado extrajudicialmente, e, portanto, será desnecessária a expedição 

de alvará, bem como que não cabe recursodesta decisão (art. 41 da Lei n. 

9099/95), intimem-se as partes e arquivem-se os autos imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017877-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE AUXILIADORA DA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017877-86.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELAINE 

AUXILIADORA DA COSTA FERREIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006585-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT7818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020958-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE NEI VARGAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012105-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANILDO FERREIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

RENATA MIZIES DE BARROS OAB - SP217384 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007546-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TRAJANO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TRAJANO FILHO OAB - MT7098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.
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Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006115-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE CAMPOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006174-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ROSA COLETA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006125-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA ALVES OAB - MT23234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006127-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURIEL PAEZ ORSINI DIAS DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT18373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006132-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DA GUIA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006153-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINO CONCEICAO DA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004123-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MENDES DE PINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIONE MENDES DE PINHO OAB - MT13267-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006245-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOYSES CARLOS VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006584-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FERNANDES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE COSTA SAMPAIO OAB - MT15144-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTHONIEL CAMPOS GONCALVES (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006173-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY CARVALHO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 
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audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016252-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROSA PAES PARREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006141-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TONE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006279-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MARCIO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017409-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RODRIGUES BEZERRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006242-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA CARVALHO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006187-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONY FERNANDES MORAIS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006284-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006276-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELITON PONTES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006241-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GREGORIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006335-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PALMA DE ARRUDA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PALMA DE ARRUDA NETO OAB - MT10270-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006285-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR CABRAL DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021292-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALITA PIMENTEL CASTRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006176-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID QUISPE VILLCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017192-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

EDILE GRAZIELLE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0014662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006345-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA OLIVEIRA FERREIRA OAB - SP431987 (ADVOGADO(A))

DIANA KAROLINA GUARIM DE ARRUDA OAB - 972.512.081-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSA VIEIRA BOTELHO DO CAMPOS - ME (INTERESSADO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006364-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HENRIQUETA DOS SANTOS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEEZY MARIA CUNHA BOAVENTURA OAB - MT27702/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017512-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHEIR & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO)

LS ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007772-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003146-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISA DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006362-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CASTILHO AMUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEEZY MARIA CUNHA BOAVENTURA OAB - MT27702/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015737-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENY DO ESPIRITO SANTO DE SENA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002788-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA MARQUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007787-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO LAURENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002997-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI LINO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO OAB - MT27271/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007803-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE OAB - MT16396-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019059-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020274-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL IBRAHIM KHARGY (REQUERIDO)

PAULA CHRISTYNA SANTOS SILVA KHARGY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIANO LEAO DE CAMARGO OAB - RO5414-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007810-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA BARBOSA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008432-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO BARBIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT6949-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA PRECO POPULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007813-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 
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audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007864-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEILA OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007830-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PEDROSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009506-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRES THAIS LINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006434-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BOTELHO BERNARDINO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006399-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA DO ESPIRITO SANTO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006365-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHAMYLA REGINA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W.A.VAZ & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006408-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESIANE NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006450-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA PACHECO DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006463-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE DE CAMPOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007819-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS PICHININ (REU)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.
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Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006386-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOCEMAR DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006465-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE MENDES MANCUSO OAB - SP423984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006460-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENICE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006498-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIERFESAN FERNANDES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO(A))

ROSELI CARDOSO OAB - MT25045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006488-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006455-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENICE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MOREIRA DOS SANTOS DINIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006471-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON DE OLIVEIRA DE SOUZA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006507-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSYRA LUCIA CORREA BARROS VUOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAROLDO DE MORAES JUNIOR OAB - MT6208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006512-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ASSUNCAO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003794-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CAMARGO DE ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (REU)

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REU)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006527-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL BENEDITO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006561-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA OAB - MT25708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006535-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006644-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHANIEL RAMOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005148-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007951-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINNA BERNARDINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006565-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ALMEIDA FRANCA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007217-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006553-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006670-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ELISNETE PRADO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE BENEDITO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA OAB - MT22790/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN BOTOLETTO (REQUERIDO)

MARIA CLEOMAR DE SOUSA RODRIGUES (REQUERIDO)
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Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006669-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALETI DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006467-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN CRISTYAN SILVA KANOPP (EXECUTADO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 247/2020 ? Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006414-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atenção a portaria conjunta n.º 249/2020 - Prevenção ao 

Contágio pelo COVID-19, PROCEDO o cancelamento da presente 

audiência, que será designada o mais breve possível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013854-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES ARANEGA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013854-63.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO 

EXECUTADO: GILSON BATISTA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES 

ARANEGA SANTOS Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se 

tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018273-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

MARCELO KARA JOSE OAB - MT12956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018273-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA REQUERIDO: AGRIMAT 

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos, etc. Cumpra-se, na 

forma deprecada. Designe-se audiência para oitiva da testemunha, bem 

como proceda-se às intimações necessárias, visando à realização do ato. 

Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens deste juízo, 

procedendo-se às baixas e anotações devidas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021588-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBERSON PIRES CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021588-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP REQUERIDO: 

EBERSON PIRES CORREA Vistos, etc. Defiro o pleito constante do id. 

30203009, para que a citação da parte promovida seja realizada por oficial 

de justiça. Assim, designe-se nova data para audiência de conciliação e, 

após intimem-se todas as partes para comparecerem ao ato, com 

observância das formalidades legais. Expeça-se o necessário. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008626-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008626-10.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: FERNANDO GARCIA BARBOSA Vistos, etc. I- 
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Trata-se de execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, 

a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo 

de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no 

Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título 

extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado 

até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou 

retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se 

a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021597-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN THOBIAS BELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELANO RENATO STREY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021597-61.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LINCOLN THOBIAS BELLO EXECUTADO: DELANO RENATO 

STREY Vistos, etc. Antes de qualquer decisão, intime-se a parte 

exequente, para que se manifeste sobre a petição constante do id. 

30403836, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelece o artigo 

437, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos, para decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005161-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CRISTINA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007833-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIME RICHELE DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006404-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON JORGE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005656-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006260-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GUIMARAES COLUCCI DALL ACQUA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IARA MARZOL MONTANDON OAB - RJ081678 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 17/10/2019 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007190-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006829-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA ACACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006892-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS RIBEIRO DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007711-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LEMES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007906-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006620-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFFANI SILVA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 17:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007322-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINALDO DE FRANCA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006778-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA TEREZINHA DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 
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Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007851-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008562-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GARCIA GONCALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 31/10/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008303-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA MARTINS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE CESTA BASICA GUIMARAES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 30/10/2019 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008433-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 31/10/2019 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006483-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YURI CARDOSO ROSA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010269-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS AMARANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005572-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLEIA DA SILVA ROCHA RIBOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARVALHO ALVES GONCALVES OAB - MT20769/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

MEGADECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CAMA ELASTICA NACIONAL SUPER BRINQUEDOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA OAB - MT17858 (ADVOGADO(A))

MURILO HENRIQUE PORTEL OAB - PR94078 (ADVOGADO(A))

RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MS6042 (ADVOGADO(A))

CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE OAB - PR17523 

(ADVOGADO(A))

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010126-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO PIANA VIEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010806-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULITA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1010806-33.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.147,03 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

JULITA DE MORAES Endereço: RUA 85, 101, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-336 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, - ATÉ 1405 - LADO ÍMPAR, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-010 DESTINATÁRIO: Senhor(a) 

REQUERENTE - JULITA DE MORAES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/11/2019 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 9 de outubro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009144-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROUSE MELO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008943-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOCIMAR PERDIGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009514-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NAZARIO FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/11/2019 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005559-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MORIS DA SILVA SANTOS (INTERESSADO)

MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS MORIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA SILVA DO NASCIMENTO OAB - MT22262/O (ADVOGADO(A))

Roberta Rodrigues Seneda Vilella OAB - MT12455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 
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Sala: 2ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005559-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MORIS DA SILVA SANTOS (INTERESSADO)

MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS MORIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA SILVA DO NASCIMENTO OAB - MT22262/O (ADVOGADO(A))

Roberta Rodrigues Seneda Vilella OAB - MT12455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008511-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 31/10/2019 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006922-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SOARES ROSSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007846-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COLEMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009492-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSON PAULINELLY SOUZA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT6469-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/11/2019 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006543-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLAINY FERNANDES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009012-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA KLEIN ZAIDEN DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA OAB - SP348023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008229-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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THIAGO PINHEIRO MARCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 30/10/2019 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006100-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE RAMOS BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008594-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO CARNEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 31/10/2019 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004930-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARYELLMA CRISTINA SILVA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 09/10/2019 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006118-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006904-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002898-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ANTONIO DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 01/10/2019 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008596-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 31/10/2019 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006235-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONINA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 17/10/2019 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008774-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE FABRINI PEREIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007516-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE COSTA BASSO (REQUERENTE)

ANA PAULA ARALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007516-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE COSTA BASSO (REQUERENTE)

ANA PAULA ARALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007377-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO MUNIZ DE ARRUDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009915-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALKIRIA FERREIRA DA SILVA ARAUJO SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009915-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALKIRIA FERREIRA DA SILVA ARAUJO SCHMITZ 

REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, inclusive de natureza pericial, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. O 

cerne da questão consiste em verificar se a inclusão do nome da parte 

reclamante no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se 

ensejou os danos morais pleiteados. Verifico no presente caso que cabia 

à reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos acostados aos autos, onde 

apresentou documentação comprobatória devidamente assinada, 

suficiente para comprovar a existência de relação negocial entre as 

partes. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da 

empresa Reclamada, sendo a negativação devida. O conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome da parte reclamante junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. 

Comprovada a relação jurídica entre as partes, cabia, portanto, a 

reclamante demonstrar o pagamento das faturas apontadas como em 

débito, o que não o fez. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Colaciono jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 

333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS 
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MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor 

não se desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de 

cancelamento do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever 

de serem afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), 

ficando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. 

(Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por fim, tenho 

por caracterizada a litigância de má-fé por parte da autora, ao passo que 

nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários 

mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, 

§ 2º do CPC. Também OPINO pela condenação da Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004575-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEONI LEITE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

HERIS FILLIPE OLIVEIRA OAB - MT25112/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009942-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERY MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013669-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKSON HIGOR LEITE DE CARVALHO OAB - MT27891/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERPETUA FERREIRA ARAUJO NETA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013669-25.2020.8.11.0001. 

AUTOR: NIVALDO DE SOUZA LIMA REU: PERPETUA FERREIRA ARAUJO 

NETA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, in fine, da 

Lei 9.099/95. Decido. Observa-se dos autos que a parte autora pretende a 

exoneração de alimentos com pedido de tutela de urgência. Contudo, este 

juízo do Juizado Especial Cível não é competente para processar e julgar 

os feitos relativos a causas alusivas à natureza alimentar como se vê do 

art. 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: (...) Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: § 2º 

Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de 

natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e 

também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e 

capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. (...) Dessa 

forma, declaro extinto o feito ante a inadmissibilidade de sua tramitação no 

Juizado Especial Cível. Posto isso, com forte na norma prevista no art. 51, 

inciso II da Lei nº 9.099/95 JULGO EXTINTO o feito. Preclusas as vias 

impugnativas, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018733-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZENETE PEREIRA QUINTEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTELARIA KELLY LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB - CE0023495A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 30/01/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015541-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARISTIDES ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1015541-12.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA ARISTIDES ALVES RODRIGUES Endereço: RUA BAKAIRI, 06, 

quadra 24, DOUTOR FÁBIO LEITE, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-015 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. Endereço: ALAMEDA RIO 

NEGRO, 161, 7 ANDAR SALAS 701 E 702, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE 

- MARIA ARISTIDES ALVES RODRIGUES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/12/2019 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 6 de novembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018501-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DIAS BRANQUINHO (REQUERENTE)

MARCIA CRISTINA FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005161-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CRISTINA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007267-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE RAFAELA BORGES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010718-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010849-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MATOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010031-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI VERA WIEBBELLING DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007354-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO CEZAR CHAVES CALEGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007222-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODOLFO NASCIMENTO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003709-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007857-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE VIEIRA FRANCA (REQUERENTE)

FABIANO LENON DA SILVA ZANQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT8617-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010815-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOKYBEDY DE DEUS CESPEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006612-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS BARBOSA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011599-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007312-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CAETANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WILSON MATTOS FOLLES OAB - MT23974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012853-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNEI NUNES DE LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007663-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAJELA RAMIRES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948-O (ADVOGADO(A))

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003831-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIMAR COSSO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011633-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011348-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CORDEIRO MONTEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012283-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALBER HENRIQUE ALBUQUERQUE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014487-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLASTICA MARIA DE ARRUDA ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009631-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010245-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUCIO MARTINS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007207-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO PAES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006784-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR CASSIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003752-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON DA SILVA MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006843-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010206-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JULIANO DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013679-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA NATALIA BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008910-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009816-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA VENANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007505-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - MT9782/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009651-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE LOULY BAPTISTA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT15205-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017576-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HANNON WANDERLEY COELHO LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012569-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE ALMEIDA FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017986-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FERNANDES PIMENTA (REQUERENTE)

MILIANE ANDREA FLEURY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VERRUCK DE MORAES OAB - MT26843/B (ADVOGADO(A))

ALAN FERNANDES PIMENTA OAB - MT25873/O (ADVOGADO(A))

MILIANE ANDREA FLEURY OAB - MT0019189A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018836-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA FIGUEIREDO OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015343-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CURRIEL MANZOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017454-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOARES DA ANUNCIACAO VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014024-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN KRISTINE FERREIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014024-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAREN KRISTINE FERREIRA MELO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Antes de qualquer decisão, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar documentos 

comprobatórios acerca do alegado na petição constante do id. 30123781, 

sob pena de contumácia. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem os autos conclusos para os fins devidos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014610-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENUBIA MARIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014610-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALDENUBIA 

MARIA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

30/04/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014611-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014611-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE RUIZ 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014617-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON VINICIUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014617-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYKON 

VINICIUS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

ANTUNES DOS SANTOS POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005161-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CRISTINA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014620-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (REQUERENTE)

KARIME RAPHAELA TONDO OLIVEIRA BLANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014620-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARIME 

RAPHAELA TONDO OLIVEIRA BLANCO e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO POLO PASSIVO: 

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014634-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA CRISTINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014634-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NORMA 

CRISTINA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/05/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007900-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007900-70.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS REQUERIDO: 

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Cuida-se de reclamação em que a autora alega falha 

na prestação de serviços por parte da requerida que atrasou a entrega do 

imóvel adquirido, fato este que teria ocasionado transtornos na esfera 

moral. É a suma do essencial. O atraso na entrega é fato incontroverso 

nos autos, ao passo que se verifica da analise da documentação trazida 

nos autos pela própria reclamada, que a previsão de entrega disposta no 

contrato era 30/11/2015, enquanto que a efetiva entrega se deu tão 

somente em 16/09/2016. Entretanto, com relação aos danos morais 

alegados, a jurisprudência vem evoluindo, de maneira acertada, para 

permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando 

o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais 

indenizáveis. De fato, para haver a reparação por danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar. Esse destaque é 

importante porque “nem todo atentado a direitos de personalidade em geral 

é apto a gerar dano de cunho moral” (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação 

civil por danos morais. São Paulo: Saraiva, 4ª ed., 2015 p. 60), pois os 

danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma 

determinada situação. Pode-se acrescentar, ainda, que dissabores, 

desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna, 

em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com 

renovadas ansiedades e desejos, e por isso não se pode aceitar que 

qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano 

moral. Ao tratar de danos em geral, a doutrina concebe a distinção de três 

categorias distintas, a saber: “a) são patrimoniais os prejuízos de ordem 

econômica causados por violações a bens materiais ou imateriais de seu 

acervo; b) pessoais, os danos relativos ao próprio ente em si, ou sem 

suas manifestações sociais, como, por exemplo, as lesões ao corpo, ou a 

parte do corpo (componentes físicos), ou ao psiquismo (componentes 

intrínsecos da personalidade), como a liberdade, a imagem, a intimidade; c) 

morais, o relativos a atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa como 

ente sociais, ou seja, integrada à sociedade, vale dizer, dos elementos 

que a individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação e 

as manifestações do intelecto”. (BITTAR, Op.cit., p. 35) Tem-se, assim, 

que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, 

enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, 

estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, 

em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da 

personalidade. Nesse contexto, deve-se identificar no caso concreto uma 

verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz 

de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio 

psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Em outras 

palavras, o inadimplemento contratual não configura, necessariamente, 

dano moral, pois incapaz de agredir diretamente a dignidade humana. 

Ademais, partindo do princípio da autonomia das vontades e considerando 

que o contrato firmado entre recorrente e recorridos tem natureza jurídica 

de negócio bilateral, seu descumprimento, por qualquer das partes, dá 

ensejo à utilização de mecanismos legais voltados para o ressarcimento 

de prejuízos ou mesmo rescisão contratual com perdas e danos. O 

inadimplemento contratual se resolve, em regra, pela obrigação de 

indenizar os danos patrimoniais daí decorrentes, e, excepcionalmente, 

pela compensação por danos morais, cujo reconhecimento implica mais do 

que os dissabores de um negócio frustrado. Destaco, outrossim, que cabe 

aos consumidores observarem as informações constantes no contrato 

sobre mora, perdas e danos, juros, cláusula penal ou arras para a parte 

contratada. As consequências pelo não cumprimento do acordo devem 

gerar acréscimos econômicos consideráveis na relação obrigacional, a 

ponto de inibir o inadimplemento das obrigações contratuais. Assim, a 

compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária 

só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas 

de plano nos autos, o que não restou configurado. Com efeito, a 

reclamante alega que houve complicações que resultaram em danos na 

esfera extrapatrimonial, tais como festa de bodas a ser realizada no 
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imóvel, entretanto, não colaciona qualquer documentação a comprovação 

do alegado. Assim, não se desincumbindo de seu ônus probatório em 

relação aos danos alegados, inexistindo provas do mesmo, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados. Sem custas e sem honorários, por força do disposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do MM. Doutor Juiz de 

Direito Titular do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. FELIPE 

FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, 

da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007900-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar 

fotocópia da sua CTPS, os três últimos holerites, Declaração do Imposto de 

Renda anual ou qualquer outro documento idôneo que possa comprovar 

sua hipossuficiência financeira.Na hipótese de não comprovar ser 

beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das custas 

processuais no prazo de 2 (dois) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014640-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RIBEIRO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014640-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZABETH 

RIBEIRO DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014649-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014649-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO 

PEREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR NEGRAO 

BACARJI POLO PASSIVO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA 

VINCI S/S LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016745-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BENEDITA DE MORAES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se o patrono da parte recorrida para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014651-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA KAROLINE BORGES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014651-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GESSICA 

KAROLINE BORGES DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014659-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR LINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014659-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSCAR LINO 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014661-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014661-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSE FERREIRA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVERALDO DOS SANTOS 
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DUARTE POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014668-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014668-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRACEMA 

GOMES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO ANTUNES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002728-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LUSINETE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002728-16.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ LUSINETE GOMES DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Acolho a justificativa apresentada 

pela parte autora (id. 30375755). Designe-se audiência de conciliação e, 

após, intimem-se todas as partes para comparecerem ao ato, com 

observância das formalidades legais. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010688-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINHO DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010688-57.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

CARLINHO DE AMORIM Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

presente demanda, trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, cuja 

citação da parta executada, restou frustrada (id. 29243979). Diante disso, 

intime-se o promovente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar novo 

local para citação, sob pena de extinção dos autos. Havendo indicação de 

endereço, prossiga nos termos do despacho inicial. Decorrido o prazo, 

sem manifestação, voltem os autos conclusos, para os fins devidos. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013332-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR RODRIGUES ALONSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT10180-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013332-70.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LEONOR RODRIGUES ALONSO EXECUTADO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Antes de 

qualquer decisão, intime-se a parte executada, por meio de seu 

representante legal, para que, no prazo de 05 dias, comprove o 

cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de aplicação da multa 

dantes imposta. Na oportunidade, deverá, também, comprovar o 

pagamento da obrigação de pagar, sob pena da aplicação da multa 

prevista no art. 523, do CPC, importando o silêncio penhora on-line. 

Decorrido o prazo assinalado, voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008144-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE APARECIDA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008144-96.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: LUCIENE APARECIDA DE FIGUEIREDO Vistos. 1. 

Considerando que veículos terrestres são bens prioritários no rol de 

preferência de penhora (artigo 835, inciso IV do CPC), procedo, neste 

instante, o comando pelo sistema RENAJUD em busca de veículos 

disponíveis para a garantia do juízo. 2. Junte-se o comprovante de 

resposta do RENAJUD. 3. Diante da existência de veículos, mas estando 

estes já penhorados, deixo de realizar nova restrição, diante da 

improvável viabilidade. 4. Intime-se a parte devedora para que, no prazo 5 

dias, indiquem quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora 

e seus respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se 

for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de sua omissão ser 

considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, do 

CPC). 5. Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso 

necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de 

imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis, sob 

pena dos autos serem arquivados ou extintos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014675-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA AURELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1014675-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 

AURELINA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014701-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014701-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFERSON DA 

SILVA DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011921-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011921-89.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO EXECUTADO: GMAC 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., PASCHOALOTTO SERVICOS 

FINANCEIROS S/A Vistos, etc. Defiro o pedido de ID. 30255923, expeça-se 

o alvará judicial, relativo ao saldo incontroverso. Desde logo, intimem-se as 

partes executadas, a fim de que comprove o pagamento do valor 

remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. À conclusão, 

após. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000102-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DALVO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO SILVA NUNES DA MATTA (EXECUTADO)

 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos SOBRE O id: 28932725, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003629-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/10/2019 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014713-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014713-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AILTON 

FERREIRA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003629-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e consequente 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014719-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUILSON FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014719-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUILSON 

FERREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 
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2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014729-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014729-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILZA 

APARECIDA SALLES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014733-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASTURINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014733-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

CASTURINA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN 

LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013526-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL WISH (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013526-13.2020.8.11.0041. 

TESTEMUNHA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES 

TESTEMUNHA: CONDOMINIO RESIDENCIAL WISH Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL WISH, 

ambos qualificados na inicial. Afirma a parte autora ser proprietário da 

unidade 302 do Condomínio Residencial Wish, e que em 20 de março de 

2020, a administração condominial, através exclusivamente de decisão do 

seu síndico, Sr. Henrique Rezende Iunes de Souza, repassou entre os 

condôminos comunicado cujo objeto principal é a interdição total e 

completa, devido ao surto de Corona vírus, das áreas comuns do prédio: 

Academia, salão de jogos, salão de festas, piscina, sauna, playground e 

sofás. Sustenta que ele e sua família precisam usufruir de algumas 

dessas áreas, por conta de problemas de saúde, onde há necessidade de 

utiliza-los, especialmente seu filho de 3 anos portador de uma síndrome 

rara, chamada CTNNB1. Assim, requer a parte autora em sede de tutela de 

urgência seja determinado à parte ré que autorize a utilização da piscina 

para estimulação neuromotora de seu dependente. É o relatório. 

Fundamento e decido. Acerca da tutela de urgência, o art. 300, do NCPC 

assim dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. No 

caso, não vislumbro, ab initio, a presença dos requisitos exigidos para a 

concessão da tutela pleiteada. Com efeito, a apreciação em conjunto com 

as provas colacionadas nos autos revela que a requerente apenas juntou 

prints de informativos, recomendações e embora ter juntado relatório 

médico referente a doença de seu filho, não infere do documento que a 

falta da estimulação ocasionaria algo mais grave, apenas sendo 

necessário para sua reabilitação e desenvolvimento, sendo possível 

encontrar outros meios no momento para continuar o tratamento. Ademais, 

no que diz respeito a depressão vivenciada pelo autor, vale ressaltar que 

tal doença é considerada o mal do século, de forma a alcançar uma 

grande porcentagem da população mundial, com isso, não se pode olvidar 

que possivelmente em seu condomínio possa ter outras pessoas que 

sofrem pelos mesmo problemas, assim como até piores, de modo que 

nesse caso não se pode abrir exceção, e sim a adoção de medidas 

temporariamente afim de evitar a propagação de um vírus que pode 

ocasionar tantos problemas ou ate mais e maiores dos quais relatados 

pelo requerente, assim, não vislumbra na hipótese, a probabilidade do 

direito, nem a urgência ou perigo na demora. Ademais, seguindo a 

essência do Direito de Vizinhança, o art. 1.336, IV, do Código Civil, 

determina que é dever do condômino não prejudicar a saúde dos demais. 

Fazendo uma leitura conjunta com as atribuições do síndico previstas no 

art. 1.348, também do Código Civil, chega-se à conclusão de que cabe ao 

condomínio fiscalizar tal dever, especialmente no que toca o uso das 

partes comuns e exposição aos demais condôminos e ocupantes. Em se 

tratando de áreas comuns, a competência para se criar regras é da 

assembleia. No entanto, dependendo do embasamento, o síndico pode e 

deve tomar decisões que entender mais adequadas para resguardar a 

saúde dos ocupantes da edificação. Posto isso, não vislumbrando a 

necessária verossimilhança das alegações, aliado a ausência do perigo 

na demora, de sorte a não preencher os requisitos legais permissivos, 

impossível a concessão da tutela antecipatória. Ante o exposto, INDEFIRO 

o pedido de tutela antecipada da parte autora, com fundamento no art. 

300, § 3º, do Código de Processo Civil. Já designada audiência de 

conciliação. Cite-se. Intime-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012717-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA BARBOSA GIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA TOMIE MATSUI FREITAS OAB - MT21565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012717-46.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENATA BARBOSA GIANI REQUERIDO: DECOLAR.COM 

LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por RENATA BARBOSA GIANI 

em desfavor de DECOLAR.COM LTDA., ambos qualificados na inicial. 

Afirma a parte autora que no dia 15.02.2020, efetuou junto à empresa 

Reclamada Decolar.com a compra de passagens aéreas (ida e volta) de 

São Paulo para Vancouver/Canadá. Contudo até à presente data, a parte 

não gerou o código reserva referentes as passagens adquiridas. Assim, 

requer a parte autora em sede de tutela de urgência seja determinado à 

parte ré que regularize a situação do voo da parte autora (que não houve 
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código gerado) ao finalizar a compra das referidas passagens. É o 

relatório. Fundamento e decido. Acerca da tutela de urgência, o art. 300, 

do NCPC assim dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ou seja, extrai-se do 

referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado 

ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da 

tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. No 

caso, não vislumbro, ab initio, a presença dos requisitos exigidos para a 

concessão da tutela pleiteada. Com efeito, a apreciação em conjunto com 

a prova colacionada nos autos revela que a requerente apenas juntou 

notificações de banco, print de tela do site, onde nada consta sobre a 

possível compra, e e-mails com reclamações onde em nenhum momento 

foi afirmado pela requerida uma possível compra, carecendo em provar 

suas alegações de que realmente efetuou completamente a compra, e 

mesmo com isso, não as recebeu como devido, enfim, a insuficiência de 

provas, nessa fase processual, conduz a inexorável conclusão de que se 

faz necessário dilatação probatória ampla para se aferir a pretensão 

deduzida em sede de antecipação de tutela. Ademais, se exige para a 

concessão da tutela antecipada a reversibilidade da medida, o qual o 

retorno ao status quo ante é, assim, essencial. O dispositivo em foco 

representa forte incidência dos princípios da “ampla defesa”, 

“contraditório” e do “devido processo legal”, a proteger o réu mesmo em 

casos em que a tutela jurisdicional ter de ser prestada antecipadamente, 

dessa forma, verifico também a presença da irreversibilidade da medida, 

vez que, se vencedora ao final a requerida terá prejuízos em ter emitido as 

passagens em favor da requerente a qual não fazia jus. Posto isso, não 

vislumbrando a necessária verossimilhança das alegações, aliado ao 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, de sorte a não 

preencher os requisitos legais permissivos, impossível a concessão da 

tutela antecipatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada da parte autora, com fundamento no art. 300, § 3º, do Código 

de Processo Civil. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo às partes promovidas esse encargo. 

Já designada audiência de conciliação. Cite-se. Intime-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007570-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SOUZA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007570-73.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JULIANO SOUZA ARAUJO EXECUTADO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. I. Proceda-se o 

bloqueio online via BACENJUD conforme requerido. II. Em atendimento ao 

que dispõe o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central. III. Efetivada a 

penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder a intimação 

da parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar 

embargos. IV. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se a 

parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias. V. Por fim, consigno que, a 

decisão poderá ser levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada 

a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes (art. 

782 § 3 CPC), a requerimento das partes. VI. Não havendo manifestação 

da parte exequente, no prazo assinalado no item “IV”, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012091-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES GONCALO DE ARRUDA JAUDY JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 30531997), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE EVIDENCIA”, ajuizada por JAMES 

GONÇALO DE ARRUDA JAUDY JUNIOR em face de EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. A parte promovente alega, em 

síntese, que é aluna da instituição promovida, matriculada sob o n.º 

1021057203, do curso de Direito. Esclarece que pactuou o contrato de 

financiamento estudantil (FIES), denominado “CONTRATO DE ABERTURA 

DE CRÉDITO PARA O FINANCIAMENTO DE ENCARGOS EDUCACIONAIS 

AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR”, sob o n.º 

10.1681.185.0008380-63. Aduz, a parte autora, que a empresa promovida 

gerou uma cobrança indevida, relativa às duas matérias cursadas no 

segundo semestre do ano de 2019, quais sejam, metodologia científica e 

direito de falência, no valor total de R$ 5.244,18 (cinco mil e duzentos e 

quarenta e quatro reais e dezoito centavos). Informa, ainda, que, “quando 

da seleção das mesmas para o curso, a Parte Autora, não fora informado 

sobre qualquer cobrança adicional, e acreditando estar dentro de sua 

grade normal, as selecionou, cursou e fora aprovado”. Ressalta que, foi 

surpreendido com a supracitada exigência financeira, bem como afirma 

que devido ao não pagamento, a parte reclamada bloqueou seu acesso ao 

sistema do “Portal do Aluno”. Narra, também, que, “o ano letivo termina em 

3 meses e como já mencionado, sem o devido acesso em suas 

informações no site, tendo que fazer o TCC e todas a matérias são online, 

ou seja, está sendo inviabilizado em seus estudos e trazendo sérios 

prejuízos de cumprimento de suas obrigações junto a Instituição de ensino, 

ora Impetrada, para a finalização de seu curso”. Na oportunidade, 

acrescenta que realizou diversas reclamações administrativas. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte promovente, dentre 

outras alegações e providências, requer liminarmente: (...) 1- Seja 

concedida Tutela de evidência para que a EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A, conceda o acesso do Portal Eletrônico para que a 

Parte Autora, com RA 1021057203 e possa dar continuidade de seus 

compromissos como acadêmica do curso de DIREITO no tocante a provas 

e trabalhos online, colação de grau e diplomação; (...)” É o que merece ser 

relatado. DECIDO. Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de 

tutela específica merece acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, 

“caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá 

conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos 

obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Outrossim, tratando-se de antecipação de 

tutela específica, prevista no artigo 497, do CPC, limita-se, para sua 

concessão, a análise da relevância do fundamento da demanda e o 

justificado receio de ineficácia do provimento final, nos seguintes termos: 

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não 

fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou 

determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 

16.03.2015) Dessa forma, como se vê, dispõe essa norma legal (artigo 

497, do Código de Processo Civil), que, na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica, inclusive liminarmente, ou determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

Verifica-se, no caso, que a parte autora, em sua petição inicial, teve o 

impedimento ao acesso do portal virtual de estudo. Sobre a questão posta 
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em juízo, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, in 

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 8ª ed. 

Revista dos Tribunais, p. 857, asseveram: “3. Tutela inibitória. Destinada a 

impedir, de forma imediata e definitiva, a violação de um direito, a ação 

inibitória, positiva (obrigação de fazer) ou negativa (obrigação de não 

fazer), ou ainda, para a tutela das obrigações de entrega de coisa (CPC 

461-A), é preventiva e tem eficácia mandamental. A sentença inibitória 

prescinde de posterior e seqüencial processo de execução para ser 

efetivada no mundo fático, pois seus efeitos são de execução latu sensu”. 

O Professor Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra A Antecipação da 

Tutela, 7ª edição, editora Malheiros, p. 84 e 112, ao disciplinar sobre ação 

inibitória e tutela do adimplemento da obrigação na forma específica, é 

claro ao afirmar: “A tutela inibitória pode ser classificada como uma tutela 

preventiva e específica. Preventiva porque voltada para o futuro; 

específica porque destinada a garantir o exercício integral do direito, 

segundo as modalidades originariamente fixadas pelo direito material. (...) 

Não há dúvida de que a tutela do adimplemento da obrigação na forma 

específica pode ser obtida através das técnicas presentes nos artigos 

461 do Código de Processo Civil e 84 do Código de Defesa do 

Consumidor”. A propósito, embora o dispositivo faça referência à 

“obrigação”, é de se entender, em atenção ao que dispõe o artigo 5º, 

XXXV, da Constituição Federal, que se aplica a toda prática ilícita advinda 

do não cumprimento de um dever. Partindo dessas premissas, na espécie, 

a plausibilidade do direito substancial invocado, a mostrar a relevância do 

fundamento, encontra guarida no artigo 6º, da Lei n.º 9.870/99, que dispõe 

sobre valor total das anuidades escolares e dá outras providências, in 

verbis: “Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a 

retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras 

penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o 

contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, 

compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 

1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de 

noventa dias”. No mesmo sentido, foi já julgado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de São Paulo: “APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais. Sentença de parcial procedência, que tornou definitiva a liminar 

concedida a fim de que a Ré entregasse documentos solicitados pela 

aluna Autor. Irresignação da Autora, que aduz o cabimento de indenização 

por danos morais. Procedência do pedido em parte. Autora que não 

demonstrou a ocorrência de constrangimentos ou prejuízos efetivos ante 

a não obtenção dos documentos pleiteados. Demora de alguns meses na 

entrega de documentos que não gera dano passível de ser indenizável. 

Vedação ao acesso do portal de alunos, em razão do inadimplemento de 

mensalidades. Restrição do direito à informação da Autora. Violação ao 

art. 6º da Lei nº 9.870/1999. Ato ilícito configurado. Cabimento de danos 

morais, fixados em R$ 3.000,00. Sentença reformada. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP – APL: 00276671520108260000 SP 

0027667-15.2010.8.26.0000, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 

21/08/2014, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

21/08/2014)”. (grifei). De outro lado, é cristalino o justificado receio de 

ineficácia do provimento final, mormente porque a parte autora pode ser 

prejudicada pelo supramencionado impedimento. Diante do exposto, 

DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte 

promovida, na forma postulada, “conceda o acesso do Portal Eletrônico 

para que a Parte Autora, com RA 1021057203 e possa dar continuidade 

de seus compromissos como acadêmica do curso de DIREITO no tocante a 

provas e trabalhos online, colação de grau e diplomação”, até o desfecho 

desta causa ou ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014347-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY FATIMO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM MEDIDA DE 

LIMINAR”, ajuizada por ROSINEY FATIMO CORREA, em face de BANCO 

PAN S/A. A parte promovente alega, em síntese, irregularidade quanto ao 

débito apontado nos órgãos de proteção ao crédito, em seu nome, pela 

empresa reclamada, na importância de R$ 9.147,58 (nove mil e cento e 

quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), relativo ao contrato n.º 

00000000000082468824, disponibilizado no dia 22.4.018. Esclarece que 

foi surpreendida com a mencionada restrição, ao tentar realizar uma 

compra a crédito. Informa, a parte autora, que, é cliente da empresa 

promovida e, devido ao ocorrido, as partes celebraram um acordo para o 

parcelamento da dívida, sendo dividida em 03 (três) vezes. Narra, ainda, 

que, “entrou em contato pessoal, com o Banco Réu, informando sobre sua 

situação de adimplência, tendo em vista o pagamento de duas das três 

parcelas pactuadas, conforme comprovante de pagamento em anexo”. 

Ressalta que, a despeito do pagamento parcial da dívida, conforme 

supracitado, a parte requerida não procedeu a exclusão de seu nome do 

cadastro de inadimplentes. Aduz que realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 1. 

Inicialmente que seja concedida a medida liminar pretendida, para que a Ré 

retire e se abstenha de manter inscrito o nome do Autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, até o fim da demanda, sob pena de aplicação de 

multa diária, estipulada por Vossa Excelência, nos termos do artigo 537 do 

Código de Processo Civil; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da 

análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo 

que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial 

acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da 

obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam 

preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, 

e 5º, da Lei 9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente 

pode ser feita pela empresa, entendo que esse fator, aliado aos 

documentos apresentados pela parte promovente, são suficientes, por 

ora, para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, 

nesta fase processual, não há outros elementos documentais disponíveis 

à parte promovente que poderiam contribuir com suas alegações, razão 

pela qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, 

neste momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as 

declarações da parte autora, na hipótese, até que se prove o contrário, 

merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para 

que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito 

ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a 

parte requerente fica impedida de realizar transações comerciais a prazo 

e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro 

lado, as medidas pleiteadas, quais sejam, para excluir o nome da parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como abster de negativar 

em razão do mesmo débito, não trarão nenhum prejuízo à parte reclamada, 

visto que tais determinação não representam perigo de irreversibilidade, já 

que essas providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a 

sentença ou mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pelas partes 

requeridas, situação em que não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os 

requisitos legais, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para 

determinar que as partes promovidas, na forma do peticionado: EXCLUA, 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte autora 

dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, 

dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes 

relatado, até o deslinde desta demanda ou ulteriores deliberações. 
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ABSTENHA-SE de inserir novamente os dados da parte promovente nos 

órgãos de restrição ao crédito, referente à dívida polemizada nesta 

demanda, igualmente até o seu desfecho. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), razão do deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de 

consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida 

esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014524-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

COBRANÇA INDEVIDA com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, 

ajuizada por AUXILIADORA MARIA GOMES, em face de CLARO S.A. A 

parte promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços da empresa 

promovida por meio da linha telefônica n.º (65) 99261-0330, no plano 

contratado “CLARO CONTROLE PLAY – 3,0 GB + MINUTOS ILIMITADOS”, 

no valor mensal de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove 

centavos). Ressalta que, desde o mês de março/020, passou a receber 

cobranças de pacotes desconhecidos, denominados “APLICATIVOS 

DIGITAIS CLARO BANCA”, no valor de R$ 6,00 (seis reais) e 

“APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO”, na quantia de R$ 10,00 (dez 

reais) mensais. Aduz que, os referidos serviços não foram contratados, 

em razão disso, realizou diversas reclamações administrativas. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, dentre 

outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 2. Que seja 

deferido liminarmente que a ré exclua das faturas vincendas, 

APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO BANCA no valor de R$ 6,00 (seis reais), 

APLICATIVOS DIGITAIS - CLARO VIDEO no valor de R$ 10,00 (dez reais) e 

que se abstenha de inserir nome da autora nos bancos de dados do 

SPC/SERASA, até a resolução da lide, sob pena de multa diária R$ 

3.000,00 (tês mil reais). (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da 

análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo 

que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial 

acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da 

obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam 

preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, 

e 5º, da Lei 9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente 

pode ser feita pela empresa, entendo que esse fator, aliado aos 

documentos apresentados pela parte promovente, são suficientes, por 

ora, para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, 

nesta fase processual, não há outros elementos documentais disponíveis 

à parte promovente que poderiam contribuir com suas alegações, razão 

pela qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, 

neste momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as 

declarações da parte autora, na hipótese, à míngua de outras provas em 

contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela 

específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o 

restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a 

dívida em seu nome, a parte promovente fica impedida de realizar 

transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Por outro lado, as medidas pleiteadas, quais sejam, 

para excluir os serviços desconhecidos das faturas vincendas, bem como 

se abstenha de inserir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, não trarão nenhum prejuízo à promovida, visto que tais 

determinações não representam perigo de irreversibilidade, já que essas 

providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou 

mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos 

constam, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para 

determinar que a parte promovida, na forma postulada, “exclua das 

faturas vincendas, APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO BANCA no valor de 

R$ 6,00 (seis reais), APLICATIVOS DIGITAIS - CLARO VIDEO no valor de 

R$ 10,00 (dez reais) e que se abstenha de inserir nome da autora nos 

bancos de dados do SPC/SERASA, até a resolução da lide”. E, se 

porventura já tenha sido efetivada a inserção de seus dados, que proceda 

à retirada deles dos cadastros de inadimplentes, não podendo ultrapassar 

24 (vinte e quatro) horas. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006650-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOELY MENDES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006650-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NOELY MENDES DE MELLO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I - Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010873-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UILE FELIPE MARQUES ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010873-95.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: UILE FELIPE MARQUES ROSA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 
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porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004508-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004508-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANILO GREGORY SOARES DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas 

nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008700-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008700-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LETICIA MIRANDA DE ARAUJO REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. I - Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003966-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MANOEL DA FONSECA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003966-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO MANOEL DA FONSECA FILHO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do 

regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais 

de admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010659-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDELEUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010659-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDELEUZA FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas 

nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008313-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MOREIRA PELEGRINI SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MACHADO ALVARENGA OAB - MG105821 (ADVOGADO(A))

JULIANA BERNARDES FERREIRA DA CUNHA OAB - MG115706 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008313-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAURA MOREIRA PELEGRINI SOUZA REQUERIDO: 

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A Vistos, etc. I - Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012433-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARQUES DE ABREU (REQUERENTE)

LUCAS DE ABREU CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012433-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS DE ABREU CARNEIRO, JEFERSON MARQUES DE 

ABREU REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, LG ELECTRONICS DO BRASIL 

LTDA Vistos, etc. As partes promoventes interpôs recurso inominado, 

com pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, não há 

evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-as 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem a declaração do imposto 

de renda ou qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003080-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018-O (ADVOGADO(A))

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003080-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas 

nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004082-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN SANTINI PROENCA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS OAB - MT17402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PASQUALOTTI OAB - SP38515 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004082-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONAN SANTINI PROENCA COSTA REQUERIDO: GRUPO 

TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA Vistos, etc. A parte 

promovente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita, 

todavia, em análise dos autos, não há evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente a declaração do imposto de renda ou qualquer 

outro documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência 

financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de Recurso). 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008590-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIGILDA ANTONIO CUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS OAB - MT6587-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008590-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIGILDA ANTONIO CUBA REQUERIDO: BILINK 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, 

do regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos 

recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, 

da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se 

os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TADEU SILVA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001200-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO TADEU SILVA LISBOA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. A parte promovente, embora devidamente 

intimada para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não 

apresentou qualquer justificativa. Em que pese o advogado da parte 

promovente ter requerido, em audiência de conciliação, prazo de 05 

(cinco) dias, para apresentar justificativa acerca da ausência da parte 

promovente em audiência, resta o mesmo indeferido posto que qualquer 

justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve 

ser feito até a abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada 

por advogado. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências 

é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE ? 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.? Em caso de ausência da parte promovente, 

em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a 

extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo?. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Ficam 

revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente 

deferidas quando do ajuizamento da ação. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TADEU SILVA LISBOA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001209-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO TADEU SILVA LISBOA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. A parte promovente, embora devidamente 

intimada para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não 

apresentou qualquer justificativa. Em que pese o advogado da parte 

promovente ter requerido, em audiência de conciliação, prazo de 05 

(cinco) dias, para apresentar justificativa acerca da ausência da parte 

promovente em audiência, resta o mesmo indeferido posto que qualquer 

justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve 

ser feito até a abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada 

por advogado. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências 

é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE ? 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.? Em caso de ausência da parte promovente, 

em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a 

extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo?. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Ficam 

revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente 

deferidas quando do ajuizamento da ação. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELA CAMARGO NONATO 02711636151 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA OAB - MT26208/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, pela decisão lançada no 

ID. 29449152, deferida parcialmente a providência liminar, por meio da 

qual, determinado à parte promovida que suspendesse a cobrança dos 

boletos questionados nos autos, bem como se abstivesse de inserir o 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, in verbis: “(...) 

Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, 

parcialmente, a tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte 

promovida, na forma postulada: SUSPENDA a cobrança dos boletos 

relativos aos meses de novembro/019, dezembro/019, janeiro/020, 

fevereiro/020 e março/020, todos no importe de R$ 340,00 (trezentos e 

quarenta reais), como especificado pela parte autora e, descritos na 

ordem de serviço n.º 1001 (ID. 27874721), até o encerramento desta ação 

ou ulteriores deliberações; ABSTENHA-SE de inserir o nome da parte 

autora nos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de 

protesto, dentre outros, pelo não pagamento das faturas discutidas nesta 

demanda, igualmente até o seu desfecho. E, se porventura já tenha sido 

efetivada a inserção de seus dados, que proceda à retirada deles dos 

cadastros de inadimplentes, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) 

horas. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa 

no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial”. 

Devidamente intimada, a empresa reclamada se manifesta nos autos (ID. 

29660056), a fim de cumprir a determinação judicial, acima mencionada, 

requerendo a expedição de ofício ao Cartório do 4º Ofício de Protesto de 

Cuiabá-MT, nos seguintes termos: “(...) G-10 – SECURITY, inscrita no 

CNPJ: 20.642.705/0001-10, aqui representada pela proprietária GISELA 

CAMARGO NONATA, já qualificada nos autos do processo com 

numeração em epígrafe, vem, por intermédio de seu Advogado, requerer a 

expedição de ofício através de malote digital ao Cartório do 4º Ofício de 

Protesto de Cuiabá para pedir a RETIRADA DO PROTESTO em face do 

senhor JOÃO RODRIGUES EVANGELISTA conforme decisão dada. 

Cumpre ressaltar, que a requerida logo após tomar ciência da decisão 

deferida por Vossa Excelência já efetuou diligências no sentido de atender 

a mesma, para tanto esteve no Cartório do 4º Oficio onde foi atendido pela 

responsável LENIRA, e esta por tua vez disse que para retirada do 

protesto somente poderia ser feita através de malote digital através da 

secretaria do 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT. Sendo assim, 

se deslocou até a secretaria do 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

CUIABÁ-MT onde foi atendida pelos funcionários JOSÉ OLIVEIRA e 

MARCOS, e foi dito que para atender a este pedido de oficio via malote 

digital para o Cartório de 4º Oficio deveria ser manisfetado através do seu 

patrono via sistema PJE. Desta forma, requer a expedição de ofício 

através de malote digital ao Cartório do 4º Ofício de Protesto de Cuiabá 

para pedir a RETIRADA DO PROTESTO em face do senhor JOÃO 

RODRIGUES EVANGELISTA conforme decisão dada”. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte promovida (ID. 29660056). Dessa 

forma, proceda o Sr. Gestor Judiciário, ofício ao 4º Serviço Notarial e 

Registral da Comarca de Cuiabá-MT, para suspender os efeitos do 

protesto, indicado na presente demanda, lançado pela empresa requerida 

em desfavor da parte autora. Às providências. Cuiabá, MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014578-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS DE PAULA CAFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR”, 

ajuizada por THIAGO VINICIUS DE PAULA CAFÉ em face de 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. A parte 

promovente alega, em síntese, que, adquiriu uma motocicleta HONDA/XRE 

300, ANO 2016; PLACA: QBT-2234/MT; CÓDIGO RENAVAM: 

01097855853, CHASSI 9CND1110GR007738, por meio do lance na quantia 

de R$ 3.011,67 (três mil e onze reais e sessenta e sete centavos), bem 

como informa que o pagamento integral se deu no dia 08.10.018 Esclarece 

que, no mês de fevereiro/020, anunciou a mencionada moto para venda, 

em um aplicativo virtual, contudo, foi impedido de finalizar o negócio devido 

à uma restrição apontada. Na oportunidade, relata que, “a alienação 

fiduciária que ainda não havia sido dado baixa”. Aduz, a parte autora, que 

realizou diversas reclamações administrativas, conforme protocolo de 

atendimento n.º 2546244. Frustradas, porém, todas as tentativas de 

solução do impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre 

os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte 

requerente, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: 

“(...) a) Primeiramente, seja concedida liminarmente a tutela provisória de 

urgência pretendida, para fins de determinar a instituição financeira, ora 

requerida, para que proceda a baixa do gravame incidente no veículo 

Motocicleta, modelo: Honda *XRE 300, ano 2016, Preta, Placa QBT2234/MT, 

chassi 9C2ND1110GR007738, RENAVAM 01097855853 supra descrito, 

com aplicação de multa diária não inferior a R$500,00 (quinhentos reais) 

no caso de descumprimento da ordem judicial; (...)”. É o que merece ser 

relatado. DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos 

Juizados Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de 
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urgência, como a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, 

devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à 

espécie, desde que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 

9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do 

Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por 

objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A 

conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se 

por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz 

poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por 

sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. Aliado a essas normas, o ENUNCIADO 26, do FONAJE: “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” (nova redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub 

examen, como dantes narrado, a parte autora alega, em suma, ter sido 

surpreendida com restrição registrada em sua motocicleta, bem como 

afirma que, em razão disso, foi impedida de vendê-la. Pede, pois, 

liminarmente e em síntese, como transcrito alhures: “(...) a) Primeiramente, 

seja concedida liminarmente a tutela provisória de urgência pretendida, 

para fins de determinar a instituição financeira, ora requerida, para que 

proceda a baixa do gravame incidente no veículo Motocicleta, modelo: 

Honda *XRE 300, ano 2016, Preta, Placa QBT2234/MT, chassi 

9C2ND1110GR007738, RENAVAM 01097855853 supra descrito, com 

aplicação de multa diária não inferior a R$500,00 (quinhentos reais) no 

caso de descumprimento da ordem judicial; (...)”. Todavia, da análise das 

razões expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta 

nebulosa, nesta fase de cognição sumária, porquanto, não obstante a 

aparente relevância do fundamento invocado, as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna 

temerária a concessão das providências reclamadas, supratranscritas. 

Prudente, por isso e ante tudo o mais que dos autos consta, o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória. Isso porque, conforme 

irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de tutela 

pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a 

despeito da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a 

situação posta, verifico que não subsistem todos os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão 

da parte promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de 

urgência pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014617-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON VINICIUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECEDENTE”, ajuizada por MAYKON VINICIUS DE ARRUDA em face de 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. A parte promovente 

alega, em síntese, irregularidade quanto aos débitos, lançados em seu 

nome, nos órgãos de proteção ao crédito, pela empresa reclamada, ambos 

no valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), disponibilizados no 

dia 15.11.019, referentes aos contratos n.º 190958862 e 189933465. 

Esclarece que, foi surpreendida com a mencionada restrição ao tentar 

efetuar um financiamento. Narra, a parte autora, que, “buscou 

informações junto a UNIC – Universidade de Cuiabá e conseguiu localizar a 

origem da inscrição. Segundo informações obtidas, trata-se de um curso 

de enfermagem, noturno, sua situação estava consta como desistente e 

existem duas mensalidades em aberto”. Ressalta, ainda, que desconhece 

a dívida e a suposta relação jurídica entre as partes. Na oportunidade, 

afirma que registrou Boletim de Ocorrência (ID. 30704565), bem como 

realizou diversas reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas 

as tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte reclamante, dentre outras alegações e providências, 

requer liminarmente: “(...) Conceda, in limine, a tutela antecipada – para 

que Reclamada realize IMEDIATAMENTE o cancelamento/baixa da restrição 

constante no SERASA (doc.03) e órgãos correlatos, para que o 

Reclamante possa ter suas relações negociais e creditícias reativadas, 

pois não há qualquer vínculo entre as partes capazes de gerar tais 

débitos, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além 

de recair na aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais); (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Prepositivamente, 

observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais não tratam, 

especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a requerida pela 

parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, de forma 

subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que compatíveis com 

as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 

84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 

84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou 

não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento. § 1º A conversão da obrigação em perdas e danos 

somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2º 

A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, 

do Código de Processo Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 

cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela específica ou para a obtenção 

do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas 

necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e 

pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de 

requisição de força policial”. Por sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, 

que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 
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idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado a essas normas, 

o ENUNCIADO 26, do FONAJE: “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova redação – XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como dantes narrado, 

a parte autora alega, em suma, que teve seu nome negativado 

indevidamente, bem como ressalta que desconhece a dívida e o suposto 

contrato firmado entre as partes. Pede, pois, liminarmente e em suma, 

como transcrito alhures, que a empresa reclamada seja obrigada a excluir 

a restrição cadastrada, nos órgãos de proteção ao crédito. Todavia, da 

análise das razões expostas e dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica 

se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária, porquanto, não 

obstante a aparente relevância do fundamento invocado, as alegações 

estão fundadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna 

temerária a concessão das providências reclamadas, supratranscritas. 

Prudente, por isso e ante tudo o mais que dos autos consta, o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória. Isso porque, conforme 

irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de tutela 

pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a 

despeito da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a 

situação posta, verifico que não subsistem todos os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão 

da parte promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de 

urgência pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010451-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CELIDONEO BRESSER DORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO RODRIGO CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010451-23.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: PAULO CELIDONEO BRESSER DORES EXECUTADO: 

GLAUCO RODRIGO CARVALHO Vistos, etc. 1. Defiro o pedido do ID n.º 

30417362, e procedo, neste instante, ao comando de bloqueio do valor 

atualizado da dívida, qual seja, R$ 31.322,98 (trinta e um mil e trezentos e 

vinte e dois reais e noventa e oito centavos), em conta bancária e 

aplicações financeiras, por meio do sistema BACENJUD. Em havendo 

saldo bancário disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, às 

providências necessárias para a imediata vinculação, neste processo, 

dos valores transferidos. Constituo, como Termo de Penhora, o próprio 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BACENJUD. 2. Efetivado o 

bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 3. Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD ao 

cumprimento de tal finalidade. 4 (a). Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios 

extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento. 

Impõe destacar que, caso a parte credora prefira realizar novo comando 

pelos sistemas on-line sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros 

bens, basta reiterar o pedido, todavia, desde já, advirto que, restando 

novamente frustrado o comando, o processo será arquivado. Se já houve 

TRÊS TENTATIVAS frustradas de penhora on-line, renove-se a conclusão 

(para Decisão sobre Arquivamento) 4 (b). Havendo êxito na tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do FONAJE), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto a 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. 5 (a). Não havendo impugnação ao 

cumprimento de sentença ou Embargos à Execução, faça-se o cadastro 

prévio no SISCONDJ para levantamento da quantia consignada. 5 (b). 

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença ou Embargos à 

Execução, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 

dias, sob pena de preclusão. 6. Havendo valor já consignado nos autos, 

expeça-se alvará em favor da parte credora, observando-se os dados 

bancários por ela indicados. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005439-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BRUNO RODRIGUES LAVOR (EXECUTADO)

IRACILDA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES (EXECUTADO)

LEVI RIBEIRO LAVOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005439-28.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II 

EXECUTADO: LEVI RIBEIRO LAVOR, IRACILDA DO ESPIRITO SANTO 

RODRIGUES, MARCELO BRUNO RODRIGUES LAVOR Vistos, etc. 1. 

Procedo, neste instante, ao comando de bloqueio do valor atualizado da 

dívida, qual seja, R$ 7.842,81 (sete mil e oitocentos e quarenta e dois reais 

e oitenta e um centavo), em conta bancária e aplicações financeiras, por 

meio do sistema BACENJUD. Em havendo saldo bancário disponível e 

transferido para a Conta Única do TJMT, às providências necessárias 

para a imediata vinculação, neste processo, dos valores transferidos. 

Constituo, como Termo de Penhora, o próprio Protocolo de Bloqueio emitido 

pelo sistema BACENJUD. 2. Efetivado o bloqueio, proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 

515 da CNGC. 3. Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a 

ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD ao cumprimento de tal finalidade. 

4 (a). Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte 

credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on-line sem 

aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado. Se já houve TRÊS TENTATIVAS 

frustradas de penhora on-line, renove-se a conclusão (para Decisão 

sobre Arquivamento) 4 (b). Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do FONAJE), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto a 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 
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entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. 5 (a). Não havendo impugnação ao 

cumprimento de sentença ou Embargos à Execução, faça-se o cadastro 

prévio no SISCONDJ para levantamento da quantia consignada. 5 (b). 

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença ou Embargos à 

Execução, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 

dias, sob pena de preclusão. 6. Havendo valor já consignado nos autos, 

expeça-se alvará em favor da parte credora, observando-se os dados 

bancários por ela indicados. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008073-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ENTRE RIOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

JULIETA CRISTINA TOMAZ CARNEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008073-94.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENTRE RIOS EXECUTADO: 

WALDIR ALVES DA SILVA, JULIETA CRISTINA TOMAZ CARNEIRO DA 

SILVA Vistos. Processo em fase de Penhora. Considerando que veículos 

terrestres são bens prioritários segundo o rol do art. 835, inciso IV, do 

CPC, atendendo ao pedido da parte credora, realizo, neste instante, por 

meio do Sistema RENAJUD, o comando de busca por veículos disponíveis 

para a garantia do juízo e, sendo encontrados, será realizado, 

incontinente, o respectivo comando de bloqueio. Nessa hipótese, o 

Protocolo de Bloqueio, emitido pelo Sistema RENAJUD, servirá como Termo 

de Penhora para todos os efeitos legais e processuais. Sendo encontrado 

e bloqueado veículo com alienação fiduciária, oficie-se ao DETRAN/MT 

solicitando que, no prazo de 10 dias, informe o respectivo número do 

RENAVAN e o nome da instituição financeira credora. Com a resposta do 

DETRAN/MT, oficie-se à referida instituição financeira solicitando que, no 

prazo de 10 dias, informe se o contrato, objeto da alienação fiduciária, já 

se encontra quitado e, caso negativo, qual o valor do saldo devedor. 

Após, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento. Havendo êxito na tentativa de penhora, intime-se a parte 

devedora para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do 

FONAJE), apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, ou 

Embargos à Execução se for o caso, sob pena de preclusão. Na hipótese 

de alegação de excesso de execução, deverá ser apontado 

especificamente o erro de cálculo e apresentada planilha com o valor que 

se entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, 

§§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para, no prazo 15 dias, indicar quais 

são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos 

valores, com prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 

ônus, sob pena de sua omissão ser considerada ato atentatório a 

dignidade da justiça (art. 774, inciso V, do CPC). Esgotado o prazo 

concedido à parte devedora, sem indicação de bens, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 15 dias, manifestar-se nos autos, indicando 

bens móveis ou imóveis disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento ou extinção. Fica desde logo esclarecido que diligências de 

busca junto a cartórios extrajudiciais e outras providências dessa 

natureza, são de exclusiva responsabilidade da parte credora. Com a 

apresentação dos Embargos à Execução, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, também se manifeste e requeira o que entender 

de direito, sob pena de preclusão. Designe-se audiência de conciliação. 

Com fulcro no artigo 334, § 8º, do CPC, aplicado ao caso concreto de 

forma analógica, advirto as partes que o não comparecimento injustificado 

será considerado como ato atentatório à dignidade da justiça. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014512-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014512-87.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA PEREIRA FORTES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE ORBIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA APARECIDA PEREIRA FORTES em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega a parte autora, que em 2019 

realizou a contratação de um plano de internet e telefone com a requerida, 

todavia, no mesmo ano optou pelo cancelamento do plano, oportunidade 

em que foram retirados todos equipamentos de sua residência. Aduz que 

mesmo após o cancelamento, a requerente continuou receber cobranças 

da requerida, e foi surpreendida com a restrição do seu nome junto ao 

serviço de proteção ao crédito -SPC-SERASA. Conta que tentou resolver 

o problema administrativamente, contudo, foi resolvido apenas a 

negativação do seu nome, mas continuando em débito com a empresa 

requerida. Pretende a concessão de liminar que a requerida retire seu 

nome do cadastro de proteção ao crédito. DECIDO. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. No 

caso sub exame e, conforme irrompe das normas legais dantes citadas, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a existência de 

prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso, a despeito das ponderações da parte 

requerente. Isso porque, a parte autora não juntou nenhum documento, 

protocolo ou e-mail capaz de afirmar que houve o cancelamento junto a 

requerida, podendo até mesmo tal debito existente ser relacionado a multa 

por cancelamento, tendo em vista que o cancelamento ocorreu em menos 

de 12 meses, que normalmente é o prazo de carência nesses tipos de 

relação contratual, dessa forma, constato que não há elementos 

suficientes para demonstrar, estreme de dúvidas, quanto ao pleito de 

tutela de urgência requerida. Prudente, pois, aguardar a instrução 

processual, para melhor esclarecimento dos fatos. Dessa forma, ante a 

fragilidade das provas juntadas, não há como se conceder a tutela 

provisória perseguida e de forma antecipada, prudente aguardar a 

instauração do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo às partes promovidas esse encargo. 

Já designada audiência de conciliação. Cite-se. Intime-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013599-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013599-08.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, na qual pretende a concessão de liminar para 

que a requerida suspenda todas as cobrança de faturas já emitidas e as 

futuras, bem como se abstenha de incluir seu nome nos bancos de dados 

dos órgãos de proteção. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. No caso sub exame e, conforme 

irrompe das normas legais dantes citadas, o deferimento da antecipação 

de tutela pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar 

a veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre 

o alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso, a despeito das 

ponderações da parte requerente. Com efeito, a apreciação em conjunto 

com a prova colacionada nos autos revela que a requerente apenas 

juntou CNJP criado para obtenção do suposto plano, e faturas recebidas 

pela requerida, carecendo em provar suas alegações, enfim, a 

insuficiência de provas, nessa fase processual, conduz a inexorável 

conclusão de que se faz necessário dilatação probatória ampla para se 

aferir a pretensão deduzida em sede de antecipação de tutela. Dessa 

forma, ante a fragilidade das provas juntadas, não há como se conceder a 

tutela provisória perseguida e de forma antecipada, prudente aguardar a 

instauração do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo às partes promovidas esse encargo. 

Já designada audiência de conciliação. Cite-se. Intime-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016624-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL HAKIM KHALIL OKDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA BENEDITA DA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016624-63.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ABDEL HAKIM KHALIL OKDE EXECUTADO: ROSA BENEDITA 

DA MOTA Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO 

DE LOCAÇÃO”, ajuizada por ABDEL HAKIM KHALIL OKDE em face de 

ROSA BENEDITA DA MORA. Relatório dispensado, nos termos da lei. 

Como cediço, as sentenças, nos Juizados Especiais, obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 1.046, §2º 

e §4º, do CPC, c.c, Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e 

decido. Do exame dos autos, verifica-se que a parte exequente foi 

intimada, acerca dos despachos proferidos no id. n. 27479611, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: “(...) intime-se o exequente, a fim de 

que apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 

(cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no 

Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título 

extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado 

até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou 

retido pela secretaria (XXIV Encontro? Florianópolis/SC)”. Insta consignar 

que os artigos 319 e 320, do CPC, apresentam os requisitos para a 

propositura da ação, da seguinte forma: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado 

civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1o 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 

No caso, a supracitada intimação foi expedida para o autor, tendo 

decorrido o prazo sem nenhuma manifestação. Dessa forma, 

considerando que os documentos necessários para a propositura da ação 

não foram apresentados pela parte autora, apesar de intimada para suprir 

tal necessidade, forçoso o indeferimento da petição inicial, conforme 

dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com 

fundamento no art. 320, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição 

inicial e, com observância do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO 

sem apreciação de mérito. Vale ressaltar, por oportuno, que não há 

prejuízo a novo ajuizamento da lide, respeitadas as normas processuais 

atinentes à espécie. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se e, transitada em julgado, ao arquivo. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017555-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ROCHA DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017555-66.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: WARLEN LEMES DA SILVA EXECUTADO: CRISTIANO 

ROCHA DOMINGOS Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL-CHEQUES”, ajuizada por WARLEN LEMES DA 

SILVA em face de CRISTIANO ROCHA DOMINGOS. Relatório dispensado, 

nos termos da lei. Como cediço, as sentenças, nos Juizados Especiais, 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC, c.c, Enunciados nº 161 e 162 do 

FONAJE. Fundamento e decido. Do exame dos autos, verifica-se que a 

parte exequente foi intimada, acerca do despacho proferido no id. n. 

27485169, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: “(...) intime-se o 

exequente, a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da 

Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme 

determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro? Florianópolis/SC)”. 

Insta consignar que os artigos 319 e 320, do CPC, apresentam os 

requisitos para a propositura da ação, da seguinte forma: “Art. 319. A 

petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os 
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prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”. No caso, a supracitada a intimação 

foi devidamente expedida para ao advogado patrono do autor, o qual por 

meio da petição (id. 29073434), requer o prosseguimento do feito. No 

entanto, não apresenta os documentos solicitados. Dessa forma, 

considerando que os documentos necessários para a propositura da ação 

não foram apresentados pela parte autora, apesar de intimada para suprir 

tal necessidade, forçoso o indeferimento da petição inicial, conforme 

dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com 

fundamento no art. 320, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição 

inicial e, com observância do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO 

sem apreciação de mérito. Vale ressaltar, por oportuno, que não há 

prejuízo a novo ajuizamento da lide, respeitadas as normas processuais 

atinentes à espécie. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se e, transitada em julgado, ao arquivo. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008674-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE DAS GRACAS VIANA BORGES (REQUERIDO)

ANDERSON DA SILVA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008674-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME REQUERIDO: 

LIDIANE DAS GRACAS VIANA BORGES, ANDERSON DA SILVA BORGES 

Vistos, etc. Dispenso relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. A 

parte reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme petição 

constante do id.: 28964829. Assim, entendo que deve ser aplicado o 

Enunciado nº 90 do FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante 

disso, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Fica revogada eventual decisão de tutela de 

urgência já proferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os 

autos, nos termos do Enunciado/MT n.º 12. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001781-59.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO IBI 

Vistos, etc. A parte promovente, embora devidamente intimada para a 

audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

qualquer justificativa. Em que pese o advogado da parte promovente ter 

requerido, em audiência de conciliação, prazo de 05 (cinco) dias, para 

apresentar justificativa acerca da ausência da parte promovente em 

audiência, resta o mesmo indeferido posto que qualquer justificativa 

quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até 

a abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada por advogado. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: ?O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.? Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das 

audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo?. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Ficam revogadas medidas 

liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001815-34.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VICTOR MANOEL PEREIRA DA SILVA REU: VIVO S.A. Vistos, etc. 

A parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou qualquer justificativa. 

Em que pese o advogado da parte promovente ter requerido, em audiência 

de conciliação, prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar justificativa 

acerca da ausência da parte promovente em audiência, resta o mesmo 

indeferido posto que qualquer justificativa quanto à impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser feito até a abertura dos trabalhos, 

ainda mais quando representada por advogado. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 
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presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. Ficam revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência 

eventualmente deferidas quando do ajuizamento da ação. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002373-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002373-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO ROBERTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte reclamante deixou de 

comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de 

modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na 

norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do FONAJE. 

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do 

pagamento das custas deste feito. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Arquivem-se os autos, imediatamente, com 

observância das formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001972-07.2020.8.11.0001. 

AUTOR: BRUNA FERREIRA DE SOUZA REU: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte reclamante deixou de 

comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de 

modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na 

norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do FONAJE. 

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do 

pagamento das custas deste feito. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Arquivem-se os autos, imediatamente, com 

observância das formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL EUCLIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002109-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANIEL EUCLIDES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte reclamante deixou 

de comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, 

de modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro 

na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do FONAJE. 

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do 

pagamento das custas deste feito. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Arquivem-se os autos, imediatamente, com 

observância das formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002166-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002166-07.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO SOARES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte reclamante deixou 

de comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, 

de modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro 

na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do FONAJE. 

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do 

pagamento das custas deste feito. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Arquivem-se os autos, imediatamente, com 

observância das formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002247-53.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO ARRUDA DIAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

A parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou qualquer justificativa. 

Em que pese o advogado da parte promovente ter requerido, em audiência 

de conciliação, prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar justificativa 

acerca da ausência da parte promovente em audiência, resta o mesmo 

indeferido posto que qualquer justificativa quanto à impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser feito até a abertura dos trabalhos, 

ainda mais quando representada por advogado. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. Ficam revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência 

eventualmente deferidas quando do ajuizamento da ação. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002249-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA VITAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002249-23.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NORMA VITAL DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A parte promovente, embora devidamente 

intimada para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não 

apresentou qualquer justificativa. Em que pese o advogado da parte 

promovente ter requerido, em audiência de conciliação, prazo de 05 

(cinco) dias, para apresentar justificativa acerca da ausência da parte 

promovente em audiência, resta o mesmo indeferido posto que qualquer 

justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve 

ser feito até a abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada 

por advogado. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências 

é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE ? 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.? Em caso de ausência da parte promovente, 

em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a 

extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo?. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Ficam 

revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente 

deferidas quando do ajuizamento da ação. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013120-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLITA CARVALHO DE MIRANDA OAB - MT18867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013120-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCONDES GOMES PEREIRA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte reclamante 

deixou de comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de 

conciliação, de modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto 

isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

o feito sem resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do 

FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente demanda à 

comprovação do pagamento das custas deste feito. Ficam revogadas 

medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas 

quando do ajuizamento da ação. Arquivem-se os autos, imediatamente, 

com observância das formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 

13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1043014-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GONCALVES DA SILVA (INTERESSADO)

KEDMA MONTEIRO DOS SANTOS GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043014-47.2019.8.11.0041. 

INTERESSADO: KEDMA MONTEIRO DOS SANTOS GONCALVES, FLAVIO 

GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos 

autos a parte reclamante deixou de comparecer, injustificadamente, à 

audiência de tentativa de conciliação, de modo que é de rigor decretar a 

extinção do feito. Posto isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado n.º 28 do FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente 

demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito. Ficam 

revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente 

deferidas quando do ajuizamento da ação. Arquivem-se os autos, 

imediatamente, com observância das formalidades legais, nos termos do 

Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017057-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO NASCIMENTO SAID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA OAB - MT24423/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017057-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VICTOR HUGO NASCIMENTO SAID REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte reclamante deixou 

de comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, 

de modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro 

na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do FONAJE. 

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do 

pagamento das custas deste feito. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Arquivem-se os autos, imediatamente, com 

observância das formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014777-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES SILVA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014777-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAMIRES SILVA COIMBRA REQUERIDO: MARISA LOJAS 

S.A. Vistos, etc. Dispenso relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

A parte reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme petição 

constante do id.: 30098545. Assim, entendo que deve ser aplicado o 

Enunciado nº 90 do FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante 

disso, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Fica revogada eventual decisão de tutela de 

urgência já proferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os 

autos, nos termos do Enunciado/MT n.º 12. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002734-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MELO DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002734-23.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SOLANGE MELO DE OLIVEIRA BARROS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

A parte reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme petição 

constante do id.: 30191137. Assim, entendo que deve ser aplicado o 

Enunciado nº 90 do FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante 

disso, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Fica revogada eventual decisão de tutela de 

urgência já proferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os 

autos, nos termos do Enunciado/MT n.º 12. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002193-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DO CANTO LORNADELE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002193-87.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANA DO CANTO LORNADELE ARRUDA REU: FATIMA 

APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA Vistos, etc. Dispenso relatório nos termos 

do art. 38, da Lei 9.099/95. A parte reclamante pugnou pela desistência da 

ação, conforme petição constante do id.: 28838060. Assim, entendo que 

deve ser aplicado o Enunciado nº 90 do FONAJE: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.” Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Diante disso, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Fica 

revogada eventual decisão de tutela de urgência já proferida. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os autos, nos termos do Enunciado/MT 

n.º 12. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002397-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVER COSTA LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002397-34.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEVER COSTA LEITE JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte reclamante 

deixou de comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de 

conciliação, de modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto 

isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

o feito sem resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do 
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FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente demanda à 

comprovação do pagamento das custas deste feito. Ficam revogadas 

medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas 

quando do ajuizamento da ação. Arquivem-se os autos, imediatamente, 

com observância das formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 

13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014229-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE OLIVEIRA MINEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014229-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILLIAN DE OLIVEIRA MINEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a parte promovente, 

embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer. Em que pese a advogada da parte promovente, ter 

apresentado justificativa, acerca de sua ausência na audiência (id. 

27453917), resta o mesmo indeferido, posto que, intimada para apresentar 

documentos comprobatórios (id. 28914705), deixou transcorrer o prazo 

sem qualquer manifestação. Nesse contexto, observa-se que no Juizado 

Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória, assim 

dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE: O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Outrossim, em caso de ausência da parte promovente, em 

qualquer das audiências, prevê o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, a 

extinção do processo, vejamos: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. Arquivem-se os autos, imediatamente, com observância das 

formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010082-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO BUTAKKA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANICET COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

FARMACIA POPULAR DO POVO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010082-29.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARCELO MACHADO BUTAKKA REQUERIDO: FARMACIA 

POPULAR DO POVO EIRELI - ME, ANICET COMERCIO DE ROUPAS E 

ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a 

parte reclamante deixou de comparecer, injustificadamente, à audiência de 

tentativa de conciliação, de modo que é de rigor decretar a extinção do 

feito. Outrossim, observo que intimada para apresentar novo endereço 

para citação da parte promovida, deixou transcorrer o prazo, sem 

nenhuma manifestação. Posto isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito. Condeno 

a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado n.º 28 do FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente 

demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito. Ficam 

revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente 

deferidas quando do ajuizamento da ação. Arquivem-se os autos, 

imediatamente, com observância das formalidades legais, nos termos do 

Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008979-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA”, ajuizada por WANDA MOREIRA DA SILVA em face de 

BANCO PAN S/A. Relatório dispensado, nos termos da lei. Como cediço, 

as sentenças, nos Juizados Especiais, obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC, 

c.c, Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Do 

exame dos autos, verifica-se que a parte promovente foi devidamente 

intimada, em 27.02.020, acerca da decisão proferida no ID. 29644046, nos 

seguintes termos: “Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de informações hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência liminar 

requerida. Assim, nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do 

CPC/2015, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, informando qual o valor do contrato de empréstimo 

questionado, bem como fazer constar a soma de todos os pedidos no 

valor da causa, conforme preconiza o artigo 292, VI, do CPC. Vencido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema”. Insta consignar que os artigos 319 e 320, do CPC, 

apresentam os requisitos para a propositura da ação, da seguinte forma: 

“Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, 

os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação” (grifei). No caso, a supracitada 

intimação foi devidamente expedida, tendo decorrido o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme lançado no sistema pertinente. Dessa forma, 

considerando que os documentos necessários para a propositura da ação 

não foram apresentados pela parte autora, apesar de intimada para suprir 

tal necessidade, forçoso o indeferimento da petição inicial, conforme 

dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com 

fundamento no art. 320, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição 

inicial e, com observância do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO 
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sem apreciação de mérito. Vale ressaltar, por oportuno, que não há 

prejuízo a novo ajuizamento da lide, respeitadas as normas processuais 

atinentes à espécie. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95). Intimem-se e, transitada em julgado, ao arquivo. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009074-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA”, ajuizada por DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO em face 

de BANCO DAYCOVAL S/A. Relatório dispensado, nos termos da lei. 

Como cediço, as sentenças, nos Juizados Especiais, obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 1.046, §2º 

e §4º, do CPC, c.c, Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e 

decido. Do exame dos autos, verifica-se que a parte promovente foi 

devidamente intimada, em 27.02.020, acerca da decisão proferida no ID. 

29644067, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Do exame dos autos, 

verifica-se que a petição inicial está desacompanhada de informações 

hábeis a instruir a reclamação dela constante, o que impossibilita a 

providência liminar requerida. Assim, nos termos do art. 321, “caput” e 

parágrafo único, do CPC/2015, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, informando qual o valor do contrato de 

empréstimo questionado, bem como fazer constar a soma de todos os 

pedidos no valor da causa, conforme preconiza o artigo 292, VI, do CPC. 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na pasta 

de urgência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema”. Insta consignar que os artigos 319 e 320, do 

CPC, apresentam os requisitos para a propositura da ação, da seguinte 

forma: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os 

nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação” (grifei). No caso, a supracitada 

intimação foi devidamente expedida, tendo decorrido o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme lançado no sistema pertinente. Dessa forma, 

considerando que os documentos necessários para a propositura da ação 

não foram apresentados pela parte autora, apesar de intimada para suprir 

tal necessidade, forçoso o indeferimento da petição inicial, conforme 

dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com 

fundamento no art. 320, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição 

inicial e, com observância do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO 

sem apreciação de mérito. Vale ressaltar, por oportuno, que não há 

prejuízo a novo ajuizamento da lide, respeitadas as normas processuais 

atinentes à espécie. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95). Intimem-se e, transitada em julgado, ao arquivo. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009703-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO NET SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009703-88.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: REGINALDO PEREIRA COSTA EXECUTADO: CLARO NET 

SERVICOS LTDA - ME Vistos. Verificando nos autos que a parte 

reclamante já alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, conforme 

noticiado no bojo dos autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto 

ao prosseguimento do presente feito, autorizando-se, assim, a sua 

extinção. Posto isto, ante a informação de que o débito fora quitado, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com lastro legal no disposto artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Segue alvará eletrônico (n.º 

599720-8/2020), para levantamento da quantia depositada em juízo. Após, 

arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020939-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V.A.C. RIBEIRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT24799-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDA DA SILVA GALDINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020939-37.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V.A.C. RIBEIRO - ME EXECUTADO: BRENDA DA SILVA 

GALDINO Vistos, etc. A parte promovente requereu a desistência da ação 

e, nos termos do Enunciado 90, do FONAJE, a desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária. Assim, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide 

temerária nestes autos, o processo deve ser extinto. Pelo exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência apresentado pela parte promovente 

e JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Fica revogada eventual decisão de tutela de urgência já 

proferida. Transitada em julgado, remeta-se ao arquivo definitivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005903-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESIEL LEITE ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005903-18.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO EXECUTADO: 

GESIEL LEITE ROCHA Vistos, etc. A parte promovente requereu a 

desistência da ação e, nos termos do Enunciado 90, do FONAJE, a 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária. Assim, não havendo indício de 

litigância de má-fé ou lide temerária nestes autos, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência apresentado 

pela parte promovente e JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Fica revogada eventual decisão 

de tutela de urgência já proferida. Transitada em julgado, remeta-se ao 

arquivo definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014589-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE SOUZA AZAMBUJA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014589-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCA DE 

SOUZA AZAMBUJA CARNEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014597-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DE FREITAS MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRYSCILA SILVA VERA OAB - MT27938/O (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014597-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HENRIQUE DE 

FREITAS MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO VICTOR DE 

ARAUJO AMORIM, PRYSCILA SILVA VERA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/05/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014598-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DENISE CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014598-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHELE DENISE 

CARVALHO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014599-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OACY PINHEIRO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE OAB - MT17133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014599-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OACY PINHEIRO 

DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANDRE PINHEIRO DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: BANCO CBSS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014602-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014602-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CEZAR PIRES DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014626-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA FRANCISCA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014626-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUVELINA 

FRANCISCA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014633-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ALEXANDRE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014633-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONICE 

ALEXANDRE DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014656-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON VINICIUS ALCANTARA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014656-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMERSON 

VINICIUS ALCANTARA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO ROSSI DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014658-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAILDE RODRIGUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014658-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMAILDE 

RODRIGUES DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELMA 

MARIA LIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014666-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE LIMA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (REU)

 

PROCESSO n. 1014666-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA LUIZA DE 

LIMA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO QUEIROZ DA 

SILVA POLO PASSIVO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO 

INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO 

MEDICO e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014672-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES DURANT DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014672-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANO ALVES 

DURANT DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY 

DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO 

PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014677-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE MONTEIRO MARCOS TAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014677-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GRAZIELE 

MONTEIRO MARCOS TAQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014679-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014679-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA LUCIA DE 

CERQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014683-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

SUELIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014683-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

FELIPE MONTEIRO COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: SUELIA RODRIGUES DA SILVA e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014697-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014697-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE FERREIRA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014702-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FELIX ZANETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI PAULO MARTINS ABRACOS OAB - MT11755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014702-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURO FELIX 

ZANETTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUI PAULO MARTINS 

ABRACOS POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014704-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NOVAIS MATOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014704-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE NOVAIS 

MATOS NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSIMAR VITOR 

PEREIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014721-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014721-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 

SANTOS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014722-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTO TAVARES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014722-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANILTO 

TAVARES ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014732-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANY MORAES MACIEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014732-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RHAYANY 

MORAES MACIEL DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WARLEN LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014734-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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INDIRA COSTA TOMINAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014734-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INDIRA COSTA 

TOMINAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014736-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARTINS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014736-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZA MARTINS 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014589-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE SOUZA AZAMBUJA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014589-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCA DE SOUZA AZAMBUJA CARNEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

O fundamento da demanda é o alto consumo nas faturas dos meses de 

novembro/2019, no valor de R$ 989,39 (novecentos e oitenta e nove reais 

e trinta e nove centavos); dezembro/2019, no valor de R$ 783,76 

(setecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos); janeiro/2020, 

no valor de R$ 747,22 (setecentos e quarenta e sete reais e vinte e dois 

centavos); fevereiro/2020, no valor de R$ 746,71 (setecentos e quarenta 

e seis reais e setenta e um centavos) e, março/2020, no valor de R$ 

823,56 (oitocentos e vinte três reais e cinquenta e seis centavos). Inexiste 

outra prova indicada que sustente a ocorrência de defeito ou erro na 

leitura, além da média de consumo sustentada. O justificado receio de 

ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso 

da parte Reclamante ao serviço essencial, bem como, o possível registro 

negativador decorrente do não pagamento. Isto posto, com fundamento no 

art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspensão das faturas dos meses de novembro/2019, no valor de R$ 

989,39 (novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos); 

dezembro/2019, no valor de R$ 783,76 (setecentos e oitenta e três reais e 

setenta e seis centavos); janeiro/2020, no valor de R$ 747,22 (setecentos 

e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos); fevereiro/2020, no valor 

de R$ 746,71 (setecentos e quarenta e seis reais e setenta e um 

centavos) e, março/2020, no valor de R$ 823,56 (oitocentos e vinte três 

reais e cinquenta e seis centavos); b) não inclusão do nome da parte 

Reclamante no cadastro negativador pelas faturas aqui contempladas e, 

se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) dias; c) a não suspensão 

do serviço em razão das faturas aqui discutidas e, se já ocorrido, o 

restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Tratando-se de 

serviço essencial o prazo é contínuo (final de semana e feriado); d) a 

substituição do relógio medidor na Unidade Consumidora nº 6/346715-6, 

no dia 03/04/2020, entre 8 às 12 horas, por outro aparelho aferido pelo 

INMETRO ou órgão equivalente, com registro nos autos; e) emita as 

faturas seguintes conforme leitura e encaminhe para pagamento pelo 

consumidor; e, f) apresente nos autos, cópia das 3 (três) faturas de 

consumo emitidas após o cumprimento do item “d”. Fixo multa simples em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Depois de apresentadas as cópias das faturas emitidas e 

encaminhadas para pagamento (“d” e “e”), querendo, manifeste a parte 

Reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, ressalvadas as 

hipóteses previstas no art. 5, da Portaria Conjunta nº 249/2020, do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014597-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DE FREITAS MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRYSCILA SILVA VERA OAB - MT27938/O (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014597-73.2020.8.11.0001. 

AUTOR: HENRIQUE DE FREITAS MORAES REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de antecipação 

de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda resta, aparentemente, consubstanciado na prova inicialmente 

trazida onde demonstrada a inexistência de débitos pendentes, bem como, 

em tese, a suspensão do fornecimento de energia arbitrariamente. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

de limitar o acesso da parte Reclamante ao serviço essencial. Isto posto, 

com fundamento no art. 84, §3º, do CDC c.c. art. 176 da Resolução 414 da 

ANEEL, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Empresa 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, promova a ligação de 

energia na UC indicada na inicial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou, 

no mesmo prazo, justifique em juízo a impossibilidade/impedimento de 

fazê-lo. Tratando-se de serviço essencial o prazo é contínuo (final de 

semana e feriado). Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento injustificado da presente determinação, sem prejuízo da 

resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se 

possível na via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da 

antecipação por Mandado, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 5, 
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da Portaria Conjunta nº 249/2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014599-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OACY PINHEIRO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE OAB - MT17133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014599-43.2020.8.11.0001. 

AUTOR: OACY PINHEIRO DE ANDRADE REU: BANCO CBSS S.A. Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, em tese, consubstanciado na 

alegação de negativa de relação jurídica e prova da negativação. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, por eventual indevida 

restrição nos órgãos de proteção de crédito. Isto posto, com fundamento 

no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando 

à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda o contrato 

em nome da parte Reclamante, noticiado nos autos; b) suspenda a 

cobrança de débitos decorrentes deste contrato; e, c) exclua o nome da 

parte Reclamante do cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da 

resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., ressalvadas as hipóteses previstas no art. 5, da Portaria Conjunta nº 

249/2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014656-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON VINICIUS ALCANTARA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014656-61.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EMERSON VINICIUS ALCANTARA DE ALMEIDA REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade 

de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer 

aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, 

§2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante 

da demanda resta, aparentemente, consubstanciado na prova inicialmente 

trazida onde demonstrado o pagamento da fatura de recuperação de 

consumo, na data de seu vencimento. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte 

Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição nos bancos de 

dados de proteção. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, 

DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada até 

ulterior deliberação deste juízo e em razão fatura de recuperação de 

consumo trazida com a inicial: a) não suspenda o fornecimento do serviço 

de energia e, se ocorrido, promova o restabelecimento no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas; b) suspenda a cobrança da fatura em discussão; 

e, c) exclua o nome da parte Reclamante do cadastro negativador pela 

dívida noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, 

naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, 

porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação por Mandado, ressalvadas as hipóteses 

previstas no art. 5, da Portaria Conjunta nº 249/2020, do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014666-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE LIMA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014666-08.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA LUIZA DE LIMA LEITE REU: UNIMED NORTE 

NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO, SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS Visto. A possibilidade de antecipação de tutela nos Juizados 

Especiais deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 

8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na demonstração da contratação do serviço, 

inexistência, em tese, de débitos pendentes, indicação médica para 

tratamento e a negativa de atendimento sem justificativa. O justificado 

receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o 

acesso da parte Reclamante a tratamento indispensável em razão de 

doença grave, não podendo esperar até o final da pendência processual, 

sendo que, em caso de reversibilidade, a parte Reclamada poderá 

perseguir eventual crédito sem nenhuma dor física. Isto posto, com 

fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, dê o 

atendimento necessário à parte Reclamante, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, ressalvadas as 

hipóteses previstas no art. 5, da Portaria Conjunta nº 249/2020, do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014702-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FELIX ZANETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI PAULO MARTINS ABRACOS OAB - MT11755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014702-50.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MAURO FELIX ZANETTI REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 
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Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, 

em tese, consubstanciado na alegação de negativa de relação jurídica e 

prova da negativação. O justificado receio de ineficácia do provimento 

final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao 

crédito, por eventual indevida restrição nos órgãos de proteção de crédito. 

Isto posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a 

antecipação de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação 

deste juízo: a) suspenda o contrato em nome da parte Reclamante, 

noticiado nos autos; b) suspenda a cobrança de débitos decorrentes 

deste contrato; e, c) exclua o nome da parte Reclamante do cadastro 

negativador pela dívida noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da 

presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, 

naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, 

porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação por Carta A.R., ressalvadas as hipóteses 

previstas no art. 5, da Portaria Conjunta nº 249/2020, do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014672-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES DURANT DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014672-15.2020.8.11.0001. 

AUTOR: FABIANO ALVES DURANT DE ALMEIDA REU: CLARO S.A. Visto. 

A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A parte 

Reclamante noticia: - que em janeiro/2018, contratou plano de internet 

denominado “Net Virtua”; - que em fevereiro/2020, insatisfeito com os 

serviços, decidiu cancelar o contrato; - que foi surpreendida com a 

renovação automática do contrato e que para cancelar era necessário 

efetuar o pagamento referente a multa de fidelização oriundas desta 

renovação. A permitir a antecipação da tutela, indispensável a 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes. No 

caso, diante da ausência do contrato de serviço de internet, não é 

possível em análise sumária, identificar quais são as condições e forma de 

alteração/cancelamento, tampouco, se há previsão expressa de cláusula 

de fidelização no contrato formalizado entre as partes, restando prudente 

aguardar o contraditório. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em 

caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, 

naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, 

porquanto presentes os requisitos legais. Inexistindo pedido diverso, a 

citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta A.R., 

salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014704-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NOVAIS MATOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014704-20.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE NOVAIS MATOS NETO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. 

A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, em tese, consubstanciado na 

alegação de negativa de relação jurídica e prova da negativação. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, por eventual indevida 

restrição nos órgãos de proteção de crédito. Isto posto, com fundamento 

no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando 

à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda o contrato 

em nome da parte Reclamante, noticiado nos autos; b) suspenda a 

cobrança de débitos decorrentes deste contrato; e, c) exclua o nome da 

parte Reclamante do cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da 

resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., ressalvadas as hipóteses previstas no art. 5, da Portaria Conjunta nº 

249/2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015998-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DE ARAUJO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015998-44.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALEXANDRO DE ARAUJO SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi 

surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC/SPC/Serasa 

por dívida que alega ser indevida. Após contestação, a parte Reclamada 

apresentou termo de adesão a produtos e serviços, bem como, cópia dos 

documentos pessoais do Autor, a justificar a contratação do serviço e 

respectiva dívida, sem resistência pela parte Reclamante. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 
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origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, quedando inerte, apesar de intimada para o ato (id. 27631384). De 

outro lado, a propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da 

gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor, para, com sorte, 

alcançar condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra 

verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser 

prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). Desimporta no caso se a 

parte Reclamante tem direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que 

a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé não está 

abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento já foi objeto de enunciado 

do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da 

condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé representa 

completo desvirtuamento da AJG. A justiça gratuita destina-se à isenção 

das despesas necessárias ao ajuizamento de uma ação, não à isenção do 

pagamento de verba que representa verdadeira punição ao litigante 

improbo. No mais, estar-se-ia incentivando o exercício temerário do direito 

de ação. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 

DO CPC. 1. "A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de 

eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por 

conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do 

processo, que sobreleva aos interesses da parte" (AgRg nos EDcl no 

AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas 

as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, 

não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários 

advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide. 3. A 

intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar 

o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em 

condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às 

partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções 

processuais. 4. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ 

RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Por conseguinte, o 

pedido contraposto merece acolhimento. Isto posto, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e 

PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a parte Reclamante a 

pagar à Reclamada o valor de R$ 148,96 (cento e quarenta e oito reais e 

noventa e seis centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e 

correção monetária (INPC) desde o vencimento da obrigação, extinguindo 

o feito com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a litigância de 

má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois 

por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004594-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA GAVAZZONI (REQUERENTE)

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE SILVA RISERIO OAB - MG123056 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004594-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL AUGUSTO DA CUNHA, MARIA HELENA 

GAVAZZONI REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, 123 VIAGENS E 

TURISMO LTDA. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar(es). -DA JUSTIÇA 

GRATUITA (LATAM) Rejeito a preliminar arguida pois a gratuidade da 

justiça em primeiro grau decorre da própria lei 9099/95. - DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA (123 VIAGENS E TURISMO LTDA) De acordo com 

a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de 

serviços responderão independentemente da existência de culpa pela 

reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos 

produtos e serviços. Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade 

passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer 

dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, 

de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os 

prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. Ademais, é 

uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no 

art. 7, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade 

solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele 

intermedia a contratação. Nesse sentido: “EMENTA PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA INTERMEDIADORA DA COMPRA DE PASSAGENS. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE O CONSUMIDOR. 

CANCELAMENTO UM DIA ANTES DA VIAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DEVER DE RESTITUIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. DESISTÊNCIA DA 

COMPRA POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSOS 

DA RÉ. MANUTENÇÃO NO PONTO PELA IMPOSSIBILIDADE DE 

REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO 

PROVIDO”. (TJRS – 4ª TR – RI nº 71008338501 – relª. juíza Gisele Anne 

Vieira de Azambuja – j. 27/02/2019). Grifei., -DA ILEGITIMIDADE ATIVA Em 

que pese a compra tenha sido realizada em nome de terceiros, a 

passagem aérea apresenta-se em nome dos autores, logo, os 

beneficiários do serviço, no caso de lesão podem pleitear danos materiais. 

Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 
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PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. julgamento antecipado. Alega os autores que foram impedidos de 

embarcar na cidade de São Paulo, com destino a Paris, por ausência de 

condições de validade do passaporte, perdendo, por ocasião as 

passagens adquiridas no valor de R$6.235,02 (seis mil, duzentos e trinta e 

cinco reais e dois centavos) e indenização por danos morais. Ocorre que, 

o dever de cautela quanto à observância dos requisitos necessários à 

entrada no país de destino é de obrigação do viajante, não sendo a 

companhia aérea ou a intermediadora da compra responsáveis por tal 

verificação, as quais incumbem apenas o controle de transito dos 

passageiros, evitando a deportação caso desembarquem no destino 

almejado desprovidos da documentação local. Ademais, no próprio site da 

companhia aérea, bem como em qualquer site de busca é fácil encontrar 

as informações destinadas aos turistas quanto as documentações 

exigidas. Logo, verifica-se culpa exclusiva da vítima, inexistindo nexo de 

causalidade entre a conduta das empresas e o dano suportado pelos 

autores, pois a empresa cumpriu o contrato de transporte conforme o 

pactuado, inexistindo atrasos, cancelamentos ou outra falha na prestação 

de serviços. Nesse sentido: Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA IMPEDIDA DE 

EMBARCAR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO EXIGIDOS. DEVER DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE AGIR 

ILÍCITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS Recurso Cível, Nº 

71006177307, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 28-07-2016) Assim, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema 

PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014034-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014034-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE LUIZ DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório. Relata 

a parte Reclamante a existência de cobranças indevidas em relação às 

faturas de recuperação de consumo que ocasionaram os parcelamentos 

conforme docs de id. 25471841 no valor de R$ 329,85 (trezentos e vinte e 

nove reais e oitenta e cinco centavos) e 25471842 no valor de R$ 386,18 

(trezentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), os quais não 

concorda, bem como a suspensão indevida no fornecimento de energia 

elétrica. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Antes de enfrentar o mérito, necessário o registro de que as 

demandas que envolvem discussão sobre consumo de energia, apesar de 

evidente a necessidade de perícia, especialmente para se estabelecer, 

com segurança, as questões atinentes ao correto fornecimento do serviço 

e a quantidade exata de consumo com a incidência das consequências dai 

derivadas (sistema de bandeiras, multas, etc), as reiteradas decisões da 

Turma Recursal/TJMT, determinam que o juízo deve utilizar-se de “outros 

meios de prova” à solução do conflito, para fixação “virtual” de eventual 

consumo. Mérito - PRINCIPAL. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Tratando a discussão sobre fatura de recuperação de consumo, 

em sede de juizado especial, a matéria se limita à apreciação da 

ocorrência ou não do cumprimento das determinações dispostas no §1º, 

do art. 129, da RES ANEEL nº 414/2010: “... §1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. ...” A 

prova apresentada com a petição inicial noticia o recebimento das faturas 

bem como a discordância quanto ao parcelamento, não indicando a 

ocorrência de ilegalidade, limitando-se a sugerir sua ocorrência. Do mesmo 

modo, quando da impugnação, nenhuma prova foi produzida, nem mesmo 

em relação a possível erro de cálculo nos valores e tensão recuperados. 

No caso concreto, a parte Autora deixou de apresentar documentos 

necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, inexiste 

evidência de que não existiu o fato apurado pela empresa Reclamada, e 

muito menos irregularidade na sua apuração e encaminhamento dos 

procedimentos a ele vinculados. Ainda que se considere a 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 

demonstração da verossimilhança de suas alegações. A circunstância de 
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existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do 

ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, 

necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou 

a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se 

verifica no presente caso. Na contestação, de seu lado, há apresentação 

da documentação justificadora da aplicação da recuperação de consumo, 

nos exatos termos da RES ANEEL nº 414/2010, em especial os 

respectivos TOIs (677178 e 704532). Do mesmo modo, a comunicação da 

ocorrência foi demonstrada e a forma do cálculo recuperado seguindo o 

que determina o art. 130, inciso III, da Resolução 414/2010 da ANEEL, 

independentemente da demonstração de culpa do consumidor posto que, 

em última análise, foi ele o beneficiário do serviço (energia). No caso 

concreto não se trata de avaria em relógio, mas simples desvio na entrada 

e na ligação da energia elétrica, para uso direto do serviço, sem passar 

pelo relógio medidor. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO 

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO APURADA PELA CONCESSIONÁRIA. 

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CÁLCULO 

REALIZADO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO EM ATENÇÃO ÀS 

NORMAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. SUPREMACIA DO 

INTERESSE PÚBLICO. CORREÇÃO DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS 

NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS – 3ª TR – RI nº 

0061490-03.2018.8.21.9000 – rel. juiz LUIS FRANCISCO FRANCO – j. 

27/09/2018). Grifei. Neste caso, inexiste ilegalidade praticada pela 

concessionária do serviço público, inclusive quanto a suspensão do 

fornecimento do serviço e, do mesmo modo, a completa ausência de 

demonstração de eventual dano sofrido pela parte Reclamante, motivo 

pelo qual, não merece prosperar o pedido também neste ponto. Diante da 

conclusão aqui fixada para os pedidos, evidente o interesse processual 

da parte Reclamante, restando afastada a preliminar de carência de ação. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE 

o pedido principal e revogo a decisão de antecipação de tutela/liminar, 

concedida no id. 25474990, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da 

LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003932-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003932-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO DA SILVA DE JESUS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que constatou 

negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo débito no 

valor de R$ 121,17 (cento e vinte e um reais e dezessete centavos). 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. 

Preliminar(es). -AUSENCIA DA PRETENSÃO RESISTIDA Rejeito a preliminar, 

haja vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao 

esgotamento da via administrativa. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 
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RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 121,17 (cento e vinte e um reais e 

dezessete centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; e, e) julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014471-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014471-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMERSON PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - 

que constatou negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC 

pelo débito no valor de R$ 520,91 (quinhentos e vinte reais e noventa e um 

centavos). Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que 

sustenta a parte autora, houve a contratação do cartão de crédito 

COMPER BRADESCARD VISA NACIONAL sob o nº 

0004180500099483011, se sua titularidade com diversas faturas 

inadimplidas. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminares. Preliminar - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo 

para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez 

que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a 

elucidação da questão. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (contrato assinado, faturas de 

utilização, etc.), demonstra ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, restou 

caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, reconheço a 

litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte 

Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 

que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, em favor do advogado da parte Reclamada (se houver), 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e 

legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo 

de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA 

DE SOUZA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003948-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003948-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LIDIA GOMES DE ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Processo Nº: 1003948-83.2019.8.11.0001 Vistos, etc. 

Relatório. Em breve síntese, a controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débitos com a 

Reclamada, desconhecendo a origem da negativação no valor de R$ 

186,60 (Cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos). Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar(es). -DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR A parte autora juntou documentos 

suficientes a amparar suas alegações, ademais, tal preliminar se confunde 

com o mérito. -DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII. - DA 

CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de acolher a referida preliminar, 

vez que o extrato juntado na exordial é válido. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 
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sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 186,60 (Cento e oitenta e seis reais e 

sessenta centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; e, e) julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014132-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LIMA GERALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014132-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA LIMA GERALDINO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que constatou 

negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo débito no 

valor de R$ 1.114,02 (um mil cento e quatorze reais e dois centavos); - 

que desconhece o referido débito. Em defesa a Reclamada aduz: - que ao 

contrário do que sustenta a parte autora, houve a alteração de plano para 

a linha (65) 9.9921-7655, o que se verifica através da contratação via 

telefone por meio da gravação juntada aos autos, que gerou o 

inadimplemento de diversas faturas. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. -DA IVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no 

artigo 6º, VIII. - DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de acolher a 

referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é válido. -DA 

JUNTADA DE DOCUMENTO SIGILOSO Não há que se falar em 

confidencialidade dos documentos juntados em contestação, uma vez que 

inexiste o conteúdo das chamadas ou outra violação ao direito de 

privacidade estabelecido pelo artigo 5º, XII da CF. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 
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Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (gravação de áudio com a migração do 

plano, telas de cadastro, relatório de utilização dos serviços etc.), 

demonstra ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, 

por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. E mais, restou caracterizado que a parte 

Reclamante alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância 

de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá 

responder pelos seus atos através de indenização. - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando 

conta da existência do serviço contratado, sem resistência pela parte 

Reclamante, bem como, diante da ausência de prova de regularidade de 

quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua 

procedência no valor de R$ 1.114,02 (um mil cento e quatorze reais e dois 

centavos). No caso, havendo outros valores pendentes de pagamento, 

deverá a parte Reclamada se socorrer da via própria, posto que o pedido 

contraposto está limitado ao objeto discutido na petição inicial. Pelo 

exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, e 81, 

ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para: a) condenar a parte Reclamante 

a efetuar o pagamento do valor de R$ 1.114,02 (um mil cento e quatorze 

reais e dois centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

e correção monetária (INPC), a contar da contestação; e, b) reconhecer a 

litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte 

Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 

que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, em favor do advogado da parte Reclamada (se houver), 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da 

LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014448-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN MATEUS DE ARRUDA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014448-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIAN MATEUS DE ARRUDA PINTO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que constatou 

negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo débito no 

valor de R$ 170,96 (cento e setenta reais e noventa e seis centavos). Em 

defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que sustenta a parte 

autora, houve a habilitação da linha telefônica junto a empresa Reclamada, 

o que se verifica através do contrato assinado juntado aos autos, que 

gerou o inadimplemento de diversas faturas. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. - DA PRESCRIÇÃO. O 

termo inicial para a contagem da prescrição não é a data da inclusão dos 

dados da parte Reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data 

do conhecimento sobre a negativação (Teoria da “actio nata” – ação 

ajuizável). Segundo o princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o 

titular do direito vulnerado quando este toma ciência da lesão daí 

decorrente, iniciando-se a partir de então, o curso do prazo prescricional. 

Deste modo, havendo presunção de que a parte Reclamante ajuizou a 

demanda tão logo tomou conhecimento do fato, sem a competente 

demonstração do contrário pela parte Reclamada, não há que se falar em 

prescrição. Rejeito a preliminar. -DA IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII. - DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de acolher a 

referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é válido. -DA 

JUNTADA DE DOCUMENTO SIGILOSO Não há que se falar em 

confidencialidade dos documentos juntados em contestação, uma vez que 

inexiste o conteúdo das chamadas ou outra violação ao direito de 

privacidade estabelecido pelo artigo 5º, XII da CF. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (contrato assinado, telas de cadastro, 

documentos pessoais etc.), demonstra ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, 

restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela 

parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 170,96 (cento e setenta 

reais e noventa e seis centavos). Pelo exposto, com fundamento no art. 
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487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da 

Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

e, PROCEDENTE o pedido contraposto, para: a) condenar a parte 

Reclamante a efetuar o pagamento do valor de R$ 170,96 (cento e setenta 

reais e noventa e seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação; e, 

b) reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor 

da parte Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes 

últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor 

da causa, em favor do advogado da parte Reclamada (se houver), 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e 

legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo 

de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014432-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELBERSON CRISTIANO DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014432-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELBERSON CRISTIANO DE ARRUDA ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: 

- que constatou negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC 

pelo débito no valor de e R$ 131,34 (cento e trinta e um reais e trinta e 

quatro centavos). Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que 

sustenta a parte autora, houve a habilitação da linha telefônica junto a 

empresa Reclamada, o que se verifica através do contrato assinado 

juntado aos autos, que gerou o inadimplemento de diversas faturas. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. 

-DA JUNTADA DE DOCUMENTO SIGILOSO Não há que se falar em 

confidencialidade dos documentos juntados em contestação, uma vez que 

inexiste o conteúdo das chamadas ou outra violação ao direito de 

privacidade estabelecido pelo artigo 5º, XII da CF. -DA IVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no 

artigo 6º, VIII. - DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de acolher a 

referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é válido. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento 

de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, 

quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, 

declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de 

matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (contrato assinado, telas de cadastro, 

documentos pessoais etc.), demonstra ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, 

restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela 

parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 170,96 (cento e setenta 

reais e noventa e seis centavos). Pelo exposto, com fundamento no art. 

487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da 

Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

e, PROCEDENTE o pedido contraposto, para: a) condenar a parte 

Reclamante a efetuar o pagamento do valor de R$ 131,34 (cento e trinta e 

um reais e trinta e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação; e, 

b) reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor 

da parte Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes 

últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor 

da causa, em favor do advogado da parte Reclamada (se houver), 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e 

legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo 

de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014982-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURELINA BATISTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014982-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAURELINA BATISTA LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que constatou negativação 

indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo débito no valor de R$ 

71,77 (setenta e um reais e setenta e sete centavos). Em defesa a 

Reclamada aduz: - que ao contrário do que sustenta a parte autora, houve 

a habilitação da linha telefônica junto a empresa Reclamada, o que se 

verifica através do contrato assinado juntado aos autos, que gerou o 

inadimplemento de diversas faturas. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 
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nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. - DA PRESCRIÇÃO. O termo inicial 

para a contagem da prescrição não é a data da inclusão dos dados da 

parte Reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data do 

conhecimento sobre a negativação (Teoria da “actio nata” – ação 

ajuizável). Segundo o princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o 

titular do direito vulnerado quando este toma ciência da lesão daí 

decorrente, iniciando-se a partir de então, o curso do prazo prescricional. 

Deste modo, havendo presunção de que a parte Reclamante ajuizou a 

demanda tão logo tomou conhecimento do fato, sem a competente 

demonstração do contrário pela parte Reclamada, não há que se falar em 

prescrição. Indefiro a preliminar. -DA JUNTADA DE DOCUMENTO 

SIGILOSO Não há que se falar em confidencialidade dos documentos 

juntados em contestação, uma vez que inexiste o conteúdo das chamadas 

ou outra violação ao direito de privacidade estabelecido pelo artigo 5º, XII 

da CF. -DA IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII. - DA 

CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de acolher a referida preliminar, 

vez que o extrato juntado na exordial é válido. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (contrato assinado, telas de cadastro, 

documentos pessoais etc.), demonstra ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, 

restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela 

parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 71,77 (setenta e um reais e 

setenta e sete centavos). Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do 

CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para: a) condenar a 

parte Reclamante a efetuar o pagamento do valor de R$ 71,77 (setenta e 

um reais e setenta e sete centavos), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação; e, 

b) reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor 

da parte Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes 

últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor 

da causa, em favor do advogado da parte Reclamada (se houver), 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da 

LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011955-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RAIOL DE ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011955-64.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

OSVALDO RAIOL DE ALENCAR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Relata a parte Reclamante a existência de cobranças indevidas 

em relação à fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 5.611,54 

(cinco mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), com 

vencimento em junho/2019. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar. - DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – 

COMPLEXIDADE DO FEITO. Conforme reiteradas decisões da Turma 

Recursal, é sim competente o juizado especial para julgar causas que 

envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde que utilizados 

“outros meios de provas”. Nesse sentido: “Ementa: PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA 

COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA. Conforme disposto na Lei nº 

9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua 

competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a 

matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. 

Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à 

necessidade de perícia. ...” (TJMT – TRU – RI nº 

0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. juiz Marcelo Sebastião do Prado de 

Moraes – j. 7/08/2018). Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Tratando a 

discussão sobre fatura de recuperação de consumo, em sede de juizado 

especial, a matéria se limita à apreciação da ocorrência ou não do 

cumprimento das determinações dispostas no §1º, do art. 129, da RES 

ANEEL nº 414/2010: “... §1º A distribuidora deve compor conjunto de 

evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos 

seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – 

TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; 

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição; III – elaborar relatório de avaliação técnica, 

quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de 

medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o 

inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. ...” A petição inicial 

noticia o recebimento de cobrança de recuperação de consumo, não 

indicando a ocorrência de ilegalidade, limitando-se a sugerir sua 

ocorrência. Do mesmo modo, quedou inerte depois de apresentada a 

contestação, não produzindo nenhuma prova apta a ilustrar falha da 
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Reclamada, nem mesmo em relação a possível erro de cálculo nos valores 

e tensão recuperados. No caso concreto, a parte Autora deixou de 

apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, 

ou seja, inexiste evidência de que não existiu o fato apurado pela empresa 

Reclamada, e muito menos irregularidade na sua apuração e 

encaminhamento dos procedimentos a ele vinculados. Ainda que se 

considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte 

Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações. A 

circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, 

a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para 

tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do 

consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), 

o que não se verifica no presente caso. Nesse contexto, é necessário 

frisar que inexiste demonstração da desocupação do imóvel, no período 

em que houve a recuperação de consumo. Até porque, o próprio Autor 

afirma que, no referido período, o imóvel onde instalada a UC passou por 

reforma, a indicar a possibilidade de uso de energia elétrica. Na 

contestação, de seu lado, há apresentação da documentação justificadora 

da aplicação da recuperação de consumo, nos exatos termos da RES 

ANEEL nº 414/2010, em especial o respectivo TOI (nº 702164). Do mesmo 

modo, a comunicação da ocorrência foi demonstrada e a forma do cálculo 

recuperado seguindo o que determina o art. 130, inciso III, da Resolução 

414/2010 da ANEEL, independentemente da demonstração de culpa do 

consumidor posto que, em última análise, foi ele o beneficiário do serviço 

(energia). No caso concreto, não se trata de avaria em relógio, mas 

simples desvio das fases, criando erro na medição do consumo de 

energia. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO 

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO APURADA PELA CONCESSIONÁRIA. 

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CÁLCULO 

REALIZADO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO EM ATENÇÃO ÀS 

NORMAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. SUPREMACIA DO 

INTERESSE PÚBLICO. CORREÇÃO DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS 

NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS – 3ª TR – RI nº 

0061490-03.2018.8.21.9000 – rel. juiz LUIS FRANCISCO FRANCO – j. 

27/09/2018). Grifei. Neste caso, inexiste ilegalidade praticada pela 

concessionária do serviço público e, do mesmo modo, a completa 

ausência de demonstração de eventual dano sofrido pela parte 

Reclamante, motivo pelo qual, não merece prosperar o pedido também 

neste ponto. Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido principal, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007728-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ROBERTO GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA SILVA CORREA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007728-31.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WAGNER ROBERTO GERMANO REQUERIDO: FERNANDO DA SILVA 

CORREA LEITE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a 

parte Reclamante que é credora da importância R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), representada pelo cheque nº 000032, tendo como 

sacado Sicredi, emitido em 20/08/2019. Requer, ao final, a condenação da 

parte Reclamada ao pagamento do saldo devedor, acrescido dos 

consectários legais. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA. A parte Reclamada, apesar de 

devidamente citada (id. 24610564), deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, e tampouco justificou sua ausência no prazo legal, razão pela 

qual, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. O cheque, como título de crédito, é dotado de 

autonomia e literalidade, na medida em que perfaz relação jurídica própria 

e independente daquela que justificou sua emissão, nos termos declinados 

na cártula. Sua regular emissão, bem como o advento da data de 

vencimento, sem que se demonstre qualquer vício, tornam o título líquido, 

certo e exigível. Assim, uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da 

dívida, representada pelo cheque, cumpria a parte Requerida provocar o 

contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Ante o exposto, nos 

termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95, e com fundamento no artigo 487, I, 

do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a revelia; e, b) 

condenar a parte Reclamada a pagar a importância de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), referente ao valor principal do cheque acostado no 

id. 23943416, acrescido de juros 1% (um por cento) a.m., a partir da 

citação, e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do título, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017770-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS PORTELA BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017770-42.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOAO LUCAS PORTELA BANDEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 1017770-42.2019.8.11.0001 Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 
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INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Por ocasião da análise do pedido de tutela antecipada, foi deferida a 

inversão do ônus da prova, conforme decisão de id. 26417339. Pleiteia a 

parte Autora indenização por danos morais e materiais em virtude de 

cobranças indevidas realizadas na conta corrente de sua titularidade, que 

por sua vez acarretou em inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ocorre que as provas produzidas em contestação como proposta 

de abertura de conta contendo informações acerca da política tarifária, 

cheque especial, cartão de crédito devidamente assinados pela parte 

autora (id. 28431897), a ampla utilização dos produtos oferecidos pelo 

banco como consorcio (contemplado id. 28431290), cheque especial (id. 

28431279), a subscrição de capital social (id. 28431268) demonstram 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da 

LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017790-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA MARIA AUXILIADORA FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA (REQUERIDO)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017790-33.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARA MARIA AUXILIADORA FERRAZ DA SILVA REQUERIDO: ORAL SIN 

FRANQUIAS LTDA - ME, JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA, O S 

INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME Vistos, etc. Relatório. A parte 

Reclamante objetiva a rescisão contratual em razão da falha na prestação 

de serviços, sustentando que as reclamadas alteraram o contrato, 

exigindo novas avaliações e procedimentos, aumentando assim o custo na 

prestação de serviços. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. A aferição/verificação da potencialidade do tratamento 

exigido pela Reclamada demanda a produção de prova pericial dotada de 

complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de 

segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus 

desdobramentos. Isto posto, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, julgando extinto o processo sem 

apreciação do mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020738-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IOLANDA LIMA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020738-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA IOLANDA LIMA DE MORAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Relatório. Em breve síntese, a controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, sob a alegação de que não possui vinculo com 

a Reclamada, desconhecendo a origem da negativação no valor de R$ 

123,63 (cento e vinte e três reais e sessenta e três centavos). 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. 

Preliminar(es). -DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII. - DA 

CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de acolher a referida preliminar, 

vez que o extrato juntado na exordial é válido. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 
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Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 123,63 (cento e vinte e três reais e 

sessenta e três centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro; d) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e, e) julgar 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020756-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERLON CAIO RODRIGUES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA OAB - MT26092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020756-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

HERLON CAIO RODRIGUES NEVES REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar -DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, 

fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da 

existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores 

por vícios relativos aos produtos e serviços. Prevalecem, no caso, as 

regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá 

voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em 

conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa 

responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito 

de regresso. Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de 

Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, expressamente 

estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da 

cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação bem como a 

empresa aérea. Rejeito a preliminar. Mérito Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Conforme bilhete anexado ao id. 27353779 e 27353786, observa-se 

que o voo previsto para às 14h:55min, chegou ao destino final às 

17h:50min. Em que pese tenha ocorrido atraso no embarque na saída da 

cidade de origem, verifico que tal fato não acarretou em atraso superior a 

04 (quatro) horas do horário inicialmente pactuado. A própria resolução 

regulamentadora da AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL impõe 

sanções mais severas em casos de atraso superior a 4 horas, situação 

jurídica que força reconhecer que se apresentam previsíveis e justificados 

eventuais atrasos, os quais podem decorrer de infinitos fatores 

principalmente em se considerando a complexidade de operações da 

malha aérea brasileira. Nesse sentido o julgado: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

ATRASO DE VOO NACIONAL INFERIOR A QUATRO HORAS. FATO QUE 

NÃO CONSTITUI FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA 
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MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71003160579, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/04/2012). O fato 

reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor 

comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. 

Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva 

da parte. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da 

LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020768-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020768-80.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUANA DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante: - que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo débito de R$ 7,32 (sete reais e trinta e dois centavos); - que 

não possui relação jurídica com a Reclamada. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares - DA PRESCRIÇÃO. O 

termo inicial para a contagem da prescrição não é a data da inclusão dos 

dados da parte Reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data 

do conhecimento sobre a negativação (Teoria da “actio nata” – ação 

ajuizável). Segundo o princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o 

titular do direito vulnerado quando este toma ciência da lesão daí 

decorrente, iniciando-se a partir de então, o curso do prazo prescricional. 

Deste modo, havendo presunção de que a parte Reclamante ajuizou a 

demanda tão logo tomou conhecimento do fato, sem a competente 

demonstração do contrário pela parte Reclamada, não há que se falar em 

prescrição. Rejeito a preliminar. - DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO 

Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na 

exordial é válido. - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL Alega a parte reclamada 

que este juízo não é competente para julgar a presente ação em razão do 

autor não juntar aos autos, comprovante de residência que demonstre 

residir nesta Capital. Sem razão, pois assim dispõe o art. 4º da Lei 

9.099/95: “Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o 

Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde 

aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.” Assim, 

rejeito a preliminar suscitada. -DA AUSENCIA DE DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS Analisando a inicial, verifico que os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do CPC estão preenchidos, e que se encontra instruída 

com documentos necessários. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação que 

identifique a parte Autora bem como a contratação; e-mail; etc...), sendo 

que as ficha cadastral e o histórico de contas sem assinatura isoladas e 

eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. De outro lado, 

conforme documento do SERASA, colacionado à contestação e não 

impugnada pela parte Reclamante, está registrada a existência de 

negativação(ões) em nome da parte Reclamante, anterior(es) àquela 

discutida nos autos, o que impede, no caso concreto, a configuração de 

dano decorrente da falha na prestação do serviço. Aplicável, no caso, a 

Súmula 385 do STJ. “Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as 

questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando 
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omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida 

súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra 

cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao 

crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se 

também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a 

inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com 

quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram 

constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso 

especial a que se nega provimento.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG 

– RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). 

Grifei. -DO PEDIDO CONTRAPOSTO Diante da conclusão já proferida em 

relação ao pedido principal, é de se reconhecer improcedente, por 

decorrência lógica, o pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor R$ 7,32 (sete reais e trinta e dois 

centavos); b) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, 

informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício 

ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; c) indeferir o 

pedido de indenização por dano moral; d) JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes 

Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 

270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020704-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SENGER BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILTON CESAR DA SILVA OAB - MT21759-A (ADVOGADO(A))

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020704-70.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JONATHAN SENGER BARBOSA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. O fato principal foi a ocorrência de atraso de voo nacional, superior 

a 7 (setes) horas, submetendo a parte Reclamante e sua família, 

inicialmente à ausência de informações e, no decorrer do atraso, absoluta 

falta de atendimento às necessidades básicas (alternativa de pernoite, 

acomodação em outro voo equivalente, alimentação, etc...). No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Empresa Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação 

do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

A prova produzida pela parte Reclamante não sofreu nenhum abalo na 

manifestação da Empresa Reclamada que, na contestação, limitou-se a 

justificar o atraso por razões de tráfego aéreo. Deste modo, resta provado 

que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade 

de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer 

por razões de tráfego aéreo, ou qualquer outro motivo, não afasta a 

responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de 

disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às 

necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que 

não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ – 3ª T - REsp n. 1280372/SP – 

rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014). Grifei. Assim, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. No caso concreto, o fato por 

si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova 

de sua ocorrência, mormente considerada a superioridade econômica 

entre a prestadora do serviço e o consumidor. Deste modo, revendo as 

circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Empresa 

Reclamada a pagar, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação 

e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), 
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extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019681-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA CURSINO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA CURSINO FERRAZ OAB - MT3020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019681-89.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANA CLAUDIA CURSINO FERRAZ REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos morais 

decorrentes do cancelamento do voo contratado da Reclamada, 

resultando na sua realocação em outro, no dia seguinte, com a perda de 

compromisso profissional. Requer, ainda, a reparação pelos danos 

materiais oriundos das despesas com contratação de profissional 

substituto para a realização do compromisso profissional mencionado, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Objetivando demonstrar sua 

irresignação, a parte Reclamante apresentou cópia dos cartões de 

embarque emitidos (id. 26963225 e 26963226), ilustrando a contratação de 

voo partindo de Brasília, com destino à Cuiabá, às 21:10hs do dia 

26/11/19, e a realocação em voo partindo às 10:45hs, do dia 27/11/19; 

bem como dos comprovantes de pagamento do profissional que a 

substituiu no evento comprovadamente realizado em 27/11/19, às 8:00hs 

(id. 26963233, 26963212 e 26963236). Em defesa, a Reclamada justifica a 

realocação do voo afirmando que houve problemas meteorológicos que 

impediram operação do voo no horário contratado, defendendo a 

inexistência de danos passiveis de reparação. No presente caso, em face 

da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que 

responde, independente de culpa, pela reparação pelos danos causados 

aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos 

termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que pudesse de desonerar da 

obrigação de indenizar, deveria provar que, tenho prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inciso I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. 

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de 

serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de 

transporte da forma como convencionada, quer por razões 

metereológicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade 

do prestador do serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz 

de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os 

transtornos, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO 

DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. 

CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor 

desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar 

desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de 

humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou 

informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato 

de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso 

manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a 

quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e 

gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor 

lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. O fato reconhecido 

extrapola a seara contratual, a ponto de gerar dano moral, diante da 

injustificada demora na realocação da Reclamante, causando transtornos 

adversos na vida profissional da Reclamante. Considerando que as 

despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar 

o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 

4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a 

título dedutível pelas partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). No que se refere 

ao pedido de indenização pelos danos materiais, concluo pelo seu 

deferimento, pois inconteste de que as despesas com a contratação de 

profissional substituto, visando a realização do compromisso profissional 

para o qual a Reclamante não pôde comparecer, decorreu de conduta 

atribuída à Reclamada. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Reclamada: 

a) a pagar à Reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data 

(súmula 362 do STJ); b) tratando-se de condenação por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e c) a pagar à Reclamante o valor de R$ 2.000,00 

(dois reais), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir do evento 

danoso (súmula 43 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 
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prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019758-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE ORACIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019758-98.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

IVANETE ORACIO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com 

a negativação de seu nome junto ao SCPC/SPC/Serasa por dívida que 

alega ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada apresenta 

gravação de áudio ilustrando ligação mantida com a parte Reclamante, a 

justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, sem resistência 

pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito - principal. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como, a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, limitando-se a refutar genericamente as alegações defensivas da 

Reclamada. De outro lado, a propositura de reclamação judicial 

(aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor, 

para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca pela 

indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica caracterizadora da 

má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). 

Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao benefício da 

justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento 

já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da 

justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de 

má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A justiça 

gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao ajuizamento 

de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que representa 

verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia incentivando 

o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – contraposto. Por decorrência lógica, o 

deferimento do pedido contraposto é medida que se impõe. Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a parte Reclamante ao 

pagamento do valor de R$ 145,95 (cento e quarenta e cinco reais e 

noventa e cinco centavos), com juros de 1% (um por cento) a.m. e 

correção monetária (INPC) desde o vencimento da obrigação, extinguindo 

o feito com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a litigância de 

má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois 

por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado, certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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AGENCIA DE VIAGENS S.A., JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em síntese, que: - é 

estrangeiro regularmente refugiado neste país; - adquiriu passagem aérea 

das Reclamadas, com destino a Lanzarote/Espanha, partindo de Cuiabá, 

com conexão em São Paulo; - foi impedido de prosseguir viagem em São 

Paulo, em razão da não apresentação do documento “Refugiado - pedido 

de autorização de viagem internacional”; - a exigência do referido 

documento não foi informada pelas Reclamadas; - contratou serviço de 

seguro viagem, no qual previa cobertura em caso de impedimento de 

ingresso ou deportação do destino contratado; - as despesas com a 

viagem não realizada totalizaram R$ 7.039,88 (sete mil e trinta e nove reais 

e oitenta e oito centavos), requerendo, por isso, indenização por danos 

morais e materiais. Em defesa, as partes Reclamadas sustentam que: - 

não são responsáveis pelos fatos narrados na petição inicial, porquanto 

meras intermediárias do serviço de transporte aéreo contratado; - não 

houve comprovação dos danos alegados; - o regramento das 

Convenções de Varsóvia e Montreal têm prevalência em relação ao 

Código de Defesa do Consumidor, pugnando pelo indeferimento do pedido. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECLAMADAS. De acordo com a Teoria 

da Responsabilidade Objetiva, o fornecedor, fabricante e prestador de 

serviços responderão independentemente da existência de culpa pela 

reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos 

produtos e serviços. Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade 

passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer 

dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, 

de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os 

prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. Ademais, é 

uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, nos 

arts. 7, parágrafo único, 14 e 18, expressamente estabelece a 

responsabilidade solidária e objetiva entre todos os integrantes da cadeia 

negocial, inclusive daquele que faz a intermediação do negócio. Nesse 

sentido: “EMENTA CANCELAMENTO DO VOO. LEGITIMIDADE DA 

INTERMEDIADORA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANO MATERIAL 

EVIDENCIADO. DANOS MORAIS OCORRENTES. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MINORADO. A demandada pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a presente 

ação indenizatória, condenando na restituição simples dos valores 

adimplidos pelos autores, bem como em indenização por danos morais. 

Demandantes adquiriram as passagens aéreas de ida e volta, com destino 

a Santiago/Chile, da ré BQB, junto ao site de compras da demandada 

Decolar.com, efetuando o adimplemento do valor por meio do cartão de 

crédito VISA. Contudo, 38 dias após a compra, lhes foi enviado e-mail, 

pela intermediadora ré, informando sobre a alteração da data de retorno, 

circunstância que inviabilizou a realização da viagem, e ensejou o pedido 

de reembolso da importância adimplida, até hoje não satisfeito. 

Legitimidade da empresa intermediadora, na condição de operadora das 

reservas, pela falha na prestação do serviço, por integrar a cadeia de 

fornecedores. Artigo 18 , caput do CDC . Dano material evidenciado. É 

devida a restituição simples dos valores adimplidos pela aquisição das 

passagens aéreas. Danos morais ocorrentes, porque comprovadas as 

ofensas a direitos de personalidade dos autores. Quantum indenizatório 

minorado. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO”. (TJ-RS, Recurso Cível Nº 71005447099, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Julgado em 01/10/2015). Grifei. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada 

pelas Reclamadas, porquanto contratadas diretamente pelo Reclamante 

para a prestação do serviço discutido, auferindo lucro com a atividade e 

integrando a mesma cadeia de consumo. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento”. (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo às partes Reclamadas a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Verifico a demonstração nos autos de que houve 

falha na prestação do serviço, uma vez que a impossibilidade de cumprir o 

contrato de transporte aéreo da forma como convencionada decorreu, 

exclusivamente, por falha no dever de informação, por parte das 

empresas Reclamadas. Inexiste no feito comprovação de que houve a 

devida orientação, por parte da agência de viagens, da necessidade de 

apresentar o documento previsto na Res. 23/2016 do Comitê Nacional para 

os Refugiados, para concretização da viagem, ao consumidor, cuja 

condição especial de estrangeiro refugiado era do conhecimento das 

demandadas (fato não impugnado), ônus que lhes incumbia, a teor do 

disposto no art. 6º, III, do CDC c.c. 373, II, do CPC. Nesse sentido: “Ementa: 

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

FAMÍLIA QUE É IMPEDIDA DE EMBARCAR EM VOO INTERNACIONAL. 

GENITOR QUE, SENDO DE NACIONALIDADE EQUATORIANA, 

NECESSITAVA DE VISTO DE ENTRADA NA COMUNIDADE EUROPEIA. 

FALTA DE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 

RECURSOS DOS AUTORES, DA RÉ E DA LITISDENUNCIADA. 

ADMISSIBILIDADE. APELO DA LITISDENUNCIADA. CAUSÍDICO QUE 

SUBSCREVE O APELO SEM PODERES PARA O ATO. INTIMAÇÃO DOS 

ADVOGADOS E DA RÉ, PESSOALMENTE, PARA SANAR O VÍCIO. 

INÉRCIA. ART. 76, §2º, I, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVOS 

RETIDOS. AUSENTE REQUISITO DO ART. 523, CAPUT, DO CPC/1973. NÃO 

CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS AUTORAS 

ESPOSA E FILHAS. EXORDIAL QUE NARRA VIAGEM EM GRUPO 

FAMILIAR. IMPEDIMENTO AO EMBARQUE DO VARÃO QUE AFETA A 

TODOS. LEGITIMIDADE PARA A DEMANDA CONFIRMADA. PREFACIAL 

REJEITADA. RECURSO DA RÉ. ARGUIDA RESPONSABILIDADE 

EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA ENTRADA EM PAÍS ESTRANGEIRO. 

INSUBSISTÊNCIA. DEVER DA AGÊNCIA DE TURISMO DE PRESTAR 

INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA RELATIVAMENTE À FRUIÇÃO DO 

SERVIÇO CONTRATADO, INCLUSIVE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO 

NECESSÁRIA. ART. 6º, III, E ART. 14, CAPUT, DO CDC. MERA 

INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGENS. IRRELEVÂNCIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AGÊNCIA DE VIAGEM TENHA CUMPRIDO 

COM SEU DEVER LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER 

DE INDENIZAR MANTIDO. DANO MORAL. ALEGADA ANEMIA 

PROBATÓRIA. PREJUÍZO CARACTERIZADO PELA FRUSTRAÇÃO DAS 

EXPECTATIVAS E DO PLANEJAMENTO FAMILIAR. DANO IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS. AUTORIZAÇÃO PARA 

ABATIMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE E 

DEFINIÇÃO DOS VALORES INDIVIDUAIS DEVIDOS A CADA AUTOR. 

NECESSÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PLEITOS ACOLHIDOS. 

RECURSO DOS AUTORES. ALMEJADA MAJORAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO PELO JUÍZO A 

QUO AQUÉM DOS PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 

MAJORAÇÃO DEVIDA. PLEITO ACOLHIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 

JUROS DE MORA. REQUERIDA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54 DO STJ. 

DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 405 DO CC. 
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INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. 

RECURSOS DA RÉ E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS”. (TJSC – 

6ª CC – APL n. 0015486-44.2008.8.24.0020 - rel. Des. André Luiz Dacol - j. 

12-03-2019). Grifei. Assim, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, 

sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de conduta 

danosa, o que restou devidamente comprovada. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados. Em que 

pese o STF, no julgamento do ARE 766.618/SP e do RE 636.331/RJ, em 

sede de repercussão geral, tenha afirmado que as normas das 

convenções internacionais que regem o transporte aéreo internacional 

prevalecem sobre as regras do CDC, é certo que a Convenção de 

Montreal (que substituiu a Convenção de Varsóvia) não alcança eventual 

indenização a título de dano moral, que resta apurável segundo as regras 

do CDC. Ademais, é necessário ressaltar que a possibilidade de se 

condenar a agência de viagens por danos morais, na hipótese em 

discussão, está expressamente prevista na Constituição Federal, em seu 

art. 5º, inciso X, que possui natureza de cláusula pétrea. Nesse sentido: 

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. 

ACOLHIMENTO. - Devem ser acolhidos embargos de declaração que 

apontam vício efetivamente existente no julgamento embargado. 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VÔO. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CONVENÇÃO DE 

VARSÓVIA. INAPLICABILIDADE. - As indenizações tarifadas, previstas na 

Convenção de Varsóvia e modificações posteriores (Haia e Montreal), não 

se aplicam ao pedido de reparação de danos morais decorrentes de 

defeito na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. 

Precedente do Supremo Tribunal Federal.” (STJ – 3ª T - EDcl no AgRg no 

Ag 442.487/RJ - Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS – j. 

14/11/2007 - DJ 26/11/2007 - p. 164). Grifei. Quanto aos danos materiais, 

comprovadas as despesas realizadas com a aquisição de viagem não 

concretizada por conduta atribuída às Reclamadas, deve ser restituído à 

parte Reclamante, de forma simples, o valor de R$ 7.039,88 (sete mil e 

trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), o qual não encontra limitação 

no Dec. 5.910/2006, por não versar sobre danos decorrentes de extravio 

de bagagem. No caso concreto, evidente que o impedimento de embarque 

em viagem internacional causou constrangimento desnecessário ao 

Reclamante, fato que, somado ao relevante prejuízo com as despesas de 

viagem não realizada, ultrapassa o mero descumprimento contratual ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano à honra subjetiva 

da parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da 

demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, 

sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. No mais, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio "necessidade e usualidade" (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pelas partes Reclamadas. Nesse sentido: 

"Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais." (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada: a) restituir o valor de R$ 7.039,88 (sete mil e trinta 

e nove reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária 

(INPC) a partir da citação; b) pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta 

data (súmula 362 do STJ); e c) tratando-se de condenação por ato ilícito, 

não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda das 

Empresas Reclamadas/condenadas, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019245-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019245-33.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com 

a negativação de seu nome junto ao SCPC/SPC/Serasa por dívida que 

alega ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada apresentou termo 

de adesão a produtos e serviços, bem como, cópia dos documentos 

pessoais e fotografia da Autora, a justificar a contratação do serviço e 

respectiva dívida, sem resistência pela parte Reclamante. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, limitando-se a refutar genericamente as alegações defensivas da 
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Reclamada. De outro lado, a propositura de reclamação judicial 

(aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor, 

para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca pela 

indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica caracterizadora da 

má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). 

Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao benefício da 

justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento 

já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da 

justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de 

má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A justiça 

gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao ajuizamento 

de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que representa 

verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia incentivando 

o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Por conseguinte, o pedido contraposto merece 

acolhimento. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto, 

condenando a parte Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 

151,15 (cento e cinquenta e um reais e quinze centavos), com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o 

vencimento da obrigação, extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Ademais, reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte 

Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos 

do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016094-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ALVES RONDON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016094-59.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KARINA ALVES RONDON DE LIMA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. Registro ser entendimento do juízo que a 

causa, em tese, merece prova aprofundada em sede de perícia para 

fundamentar solução segura e estável no tempo, contudo, considerando 

as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, admitindo a fixação de 

consumo de forma “virtual e por outros meios de prova”, não é possível 

reconhecer a preliminar, motivo pelo qual, rejeito. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. O fato reclamado na petição inicial versa sobre a cobrança de 

valores elevados, requerendo a revisão das faturas vencidas em 

03/06/2019 (R$ 173,16); 01/07/2019 (R$ 436,20); e 01/08/2019 (R$ 

122,99) e a sua devolução em dobro. A demonstrar seu inconformismo, a 

parte Reclamante informa que o imóvel estava desocupado, tendo juntado 

contrato de locação com data posterior ao período reclamado id. 

25934700. No caso, embora a parte Reclamante tenha alegado 

valor/consumo incompatível com o uso do serviço de água, não provou 

qualquer irregularidade na medição do consumo, apresentando apenas 

discordância quanto ao valor faturado, ou seja, permanecendo na esfera 

da alegação. Inexiste prova produzida pela parte Reclamante indicando a 

absoluta regularidade do sistema hidrosanitário da UC, contando do relógio 

medidor para dentro do imóvel, ou seja, não é possível afirmar que inexiste 

vazamento da unidade, sobretudo porque o laudo de vistoria do contrato 

de locação é superficial e não atesta possíveis irregularidades 

hidrossanitarias. Ressalto ainda que a parte Autora não demonstrou que 

residia em outro local durante o período. De outro lado, em sede de 

Contestação, a parte Reclamada apresentou os termos referentes às 

vistorias realizadas, pelo qual atestou: - que o cavalete se apresenta sem 

vazamentos, que o hidrômetro funciona corretamente; - que o imóvel 

encontra-se desabitado. Logo, demonstrou a inexistência de 

irregularidades no medidor, e, de outro lado, a parte autora deixou de 

atestar a inexistência de vazamentos ou outras irregularidades dentro de 

seu imóvel, ônus que lhe incumbia. Deste modo, considerando a conclusão 

da vistoria apresentada pela parte Reclamada, bem como a ausência de 

provas de que a parte Autora ali não residia, não é possível declarar a 

inexigibilidade das faturas contestadas. Ainda que se considere a 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 

demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso 

concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Por fim, ante a conclusão sobre a impossibilidade de revisão 

pretendida e ausência de ato ilícito praticado pela parte Reclamada, 
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inexiste falar-se em dano moral. Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017954-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANARA LUIZ RODRIGUES PACHECO (REQUERENTE)

LUIZ AUGUSTU SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017954-95.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIZ AUGUSTU SOUZA DA SILVA, INDIANARA LUIZ RODRIGUES 

PACHECO REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. O fato 

principal foi a ocorrência de atraso de voo nacional, superior a 24 (vinte e 

quatro) horas, submetendo os Reclamantes (e filha menor), inicialmente à 

ausência de informações e, no decorrer do atraso, absoluta falta de 

atendimento às necessidades básicas (alternativa de acomodação em 

outro voo equivalente ao inicialmente pactuado, alimentação, prestação de 

assistência etc...). No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à Empresa Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. A prova produzida pela parte 

Reclamante não sofreu nenhum abalo na manifestação da Empresa 

Reclamada que, na contestação, limitou-se a justificar o atraso por 

fechamento do aeroporto devido readequação da malha aérea. Deste 

modo, resta provado que houve falha na prestação de serviços, uma vez 

que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como 

convencionada, quer por razões de readequação da malha aérea, ou 

qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do 

serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, 

capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar 

os transtornos, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO 

DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. 

CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor 

desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar 

desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de 

humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou 

informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato 

de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso 

manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a 

quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e 

gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor 

lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ – 3ª T - REsp n. 1280372/SP – 

rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014). Grifei. Assim, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. No caso concreto, o fato por 

si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova 

de sua ocorrência, mormente considerada a superioridade econômica 

entre a prestadora do serviço e o consumidor. Deste modo, revendo as 

circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Empresa 

Reclamada, a pagar título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), de forma individual, a cada um dos Reclamantes, com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária 

(INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017780-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MOREIRA MARTINES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NEON PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017780-86.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCIANA MOREIRA MARTINES REQUERIDO: NEON PAGAMENTOS S.A. 

Vistos, etc. Relatório. Em breve síntese, a controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

negativação no valor de R$ 14.246,79 (quatorze mil duzentos e quarenta e 

seis reais e setenta e nove centavos). Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar - COMPLEXIDADE DA 

CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a preliminar de incompetência 

de juízo para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, 

uma vez que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para 

a elucidação da questão. -DO SEGREDO DE JUSTIÇA Verifico que a 

presente demanda não se encaixa nas hipóteses do art. 189 do CPC. 

Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 26418498). Inexiste nos autos 

a demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente 

assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que as alegações, 

isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a 

relação jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral decorrente da negativação indevida, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de 

renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) tornar 

definitiva a antecipação de tutela concedida no id. 26418498; b) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 14.246,79 (quatorze mil duzentos e 

quarenta e seis reais e setenta e nove centavos); c) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento; d) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, 

informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício 

ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro. Indefiro o pedido 

contraposto; e, e) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes 

Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 

270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017958-35.2019.8.11.0001
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LUCIANE LEITE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017958-35.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

LUCIANE LEITE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório. Em breve síntese, a controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, em razão da alegação de que 
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não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

negativação dos seguintes valores: R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais 

e setenta e seis centavos); R$ 192,07 (cento e noventa e dois reais e sete 

centavos); e R$ 172,63 (cento e setenta e dois reais e sessenta e três 

centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar(es). - DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo 

de acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é 

válido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito nos valores de R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais 

e setenta e seis centavos); R$ 192,07 (cento e noventa e dois reais e sete 

centavos); e R$ 172,63 (cento e setenta e dois reais e sessenta e três 

centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a negativação 

após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a 

Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro. Indefiro o pedido contraposto; d) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e, e) julgar 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018044-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LORANY BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018044-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CAMILA LORANY BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: BRESSAN 

HATAKEYAMA & CIA LTDA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante: - que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo débito de R$ 174,04 (Cento e Setenta e Quatro Reais e Quatro 

Centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não 

configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 
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provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação que 

identifique a parte Autora bem como a contratação; e-mail; etc...), sendo 

que as “telas de sistema” isoladas e eventualmente apresentadas, não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. De outro lado, 

conforme documento do SERASA, colacionado à contestação e não 

impugnada pela parte Reclamante, está registrada a existência de 

negativação(ões) em nome da parte Reclamante, anterior(es) àquela 

discutida nos autos, o que impede, no caso concreto, a configuração de 

dano decorrente da falha na prestação do serviço. Aplicável, no caso, a 

Súmula 385 do STJ. “Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as 

questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando 

omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida 

súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra 

cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao 

crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se 

também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a 

inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com 

quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram 

constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso 

especial a que se nega provimento.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG 

– RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). 

Grifei. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do 

débito no valor R$ 174,04 (Cento e Setenta e Quatro Reais e Quatro 

Centavos); b) indeferir o pedido de indenização por dano moral; e, c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018057-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEIA GRINGS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ANTONIO TOMAS OAB - MT23068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018057-05.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RONICLEIA GRINGS REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 
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fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. O fato 

principal foi a ocorrência de atraso de voo nacional, superior a 10 (dez) 

horas, submetendo a Reclamante, inicialmente à ausência de informações 

e, no decorrer do atraso, absoluta falta de atendimento às necessidades 

básicas (alternativa de acomodação em outro voo equivalente ao 

inicialmente pactuado, alimentação, prestação de assistência etc...). No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Empresa Reclamada a comprovação de inexistência de falha 

na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. A prova produzida pela parte Reclamante não sofreu 

nenhum abalo na manifestação da Empresa Reclamada que, na 

contestação, limitou-se a justificar o atraso por fechamento do aeroporto 

por razões climáticas. Deste modo, resta provado que houve falha na 

prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o 

contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões 

climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do 

prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio 

menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de 

forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso. 

Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE 

TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO 

HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. 

ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta 

por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, 

ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte 

de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência 

ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O 

contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando 

o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. 

Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a 

fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). 6. Recurso especial provido." (STJ – 3ª T - REsp n. 

1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014). 

Grifei. Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo 

suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados. No caso 

concreto, o fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que 

independe de prova de sua ocorrência, mormente considerada a 

superioridade econômica entre a prestadora do serviço e o consumidor. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 

permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a 

Empresa Reclamada, a pagar título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da 

citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do 

STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes 

Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 

270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016236-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR BENEDITO SANTOS CIRIACO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT13352-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016236-63.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ARTHUR BENEDITO SANTOS CIRIACO DA SILVA 

REQUERIDO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO 

RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Autora: - que a partir do 3º e 4º por razões econômicas deixou de efetuar 

o pagamento das mensalidades; - que é devedor da quantia de R$ 

22.000,00 vinte e dois mil reais, referente a dois anos de mensalidade 

atrasada, cuja proposta para pagamento fora recusada pela instituição; - 

que continuou executando as atividades curriculares e hoje está cursando 

o oitavo semestre. Pugnou ao final para que seja efetuada a remetrícula 

para o 8º semestre, que a empresa aceite a proposta de acordo, e 

indenização por danos morais. Em defesa, a Reclamada alega: -que em 

razão do débito gerado no 4º semestre, o aluno encontra-se sem matrícula 

desde o 5º semestre; - que não tem ciência da frequência do aluno após o 

4º semestre. Pugnou pela improcedência da ação. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide ou há pedido de julgamento, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Ressalto que o histórico escolar é documento de responsabilidade 

da instituição de ensino, com base no art. 3º da lei 1.295/1950, exigidos 

pelo Ministério da Educação, consignando todas atividades realizadas pelo 

aluno bem como a quantidade de horas aula para confecção do diploma. 

No caso concreto, a parte Autora deixou de apresentar documentos 
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necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, inexiste 

evidência de que realmente cursou o 5º, 6º e 7º semestres. Os 

documentos juntados não atestam a frequência do aluno, tampouco a 

realização de provas e outras atividades que abrangem toda a grade 

curricular exigida pelo curso de engenharia civil no período sem registro, a 

fim de permitir a rematrícula do Autor já no 8º semestre. Ademais, o 

impedimento da rematrícula para alunos inadimplentes encontra-se amparo 

no § 3º da clausula 5ª do contrato de prestação de serviços juntado pela 

parte Autora, no documento de id. 26284017, inexistindo ilegalidade da 

empresa. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da 

verossimilhança de suas alegações. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Por fim, as formas de pagamento “estabelecidas” pelo Autor não 

respeitam a clausula 5ª do contrato de prestação de serviços (documento 

de id. 26284017), ocasião em que indefiro o pedido. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019843-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FERREIRA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16240-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019843-84.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WANDERSON FERREIRA AZEVEDO REQUERIDO: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL HARMONIA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DO VALOR 

DA CAUSA. O valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

título de dano moral (indicação a menor ou sem indicação), em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 39/FONAJE, 

remetendo à necessidade de correção, nos termos do art. 292, §3º, do 

mesmo Código, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, 

o valor da causa em R$ 39.520,00 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte 

reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à data 

da distribuição da ação, estando a parte Reclamante representada por 

advogado. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. 

Versando o caso sobre relação entre condômino e condomínio, inaplicável 

o regramento de proteção ao consumidor, porquanto não configurada 

relação consumerista, nos termos do entendimento sedimentado pelo STJ 

(REsp 650791/RJ). A obrigação condominial é "propter rem", bem por isso, 

responde por ele quem constar como proprietário na respectiva matrícula. 

Contudo, eventualmente, havendo identificação de outra pessoa 

responsável pelo imóvel que não aquela indicada na inicial, é obrigação do 

Reclamante promover a substituição do polo passivo. No caso, as medidas 

adotadas pelo condomínio não se revelaram ilícitas, pois decorrentes do 

exercício regular de direito, assim como não se pode considerar 

desproporcionais ou desarrazoadas aquelas suportadas pelo Reclamante, 

sobretudo porque aparente responsável pelas cotas condominiais de 

imóvel cuja propriedade está registrada em seu nome. Nesse sentido: 

“Ementa: DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA. LEGITIMAÇÃO. TAXA 

CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROPRIETÁRIO CONSTANTE 

DA MATRÍCULA NO CARTÓRIO COMPETENTE. 1. As obrigações 

condominiais têm natureza propter rem, e, portanto, aderem à coisa e não 

à pessoa, sendo certo que basta a demonstração de que o devedor é 

proprietário ou possuidor da unidade integrante do condomínio, para o 

reconhecimento de seu dever de pagar a quota condominial. 2. Não há se 

falar em dano moral por força do exercício legítimo de direito de ação. 

Ainda mais se, de tudo que foi comprovado nos autos restou reconhecido 

o direito pleiteado pelo demandante e não foi comprovada má fé no curso 

da demanda. 3.Recurso desprovido.” (TJDFT – 2ª T – APL 

20120410115599APC – rel. MARIO-ZAM BELMIRO – j. em 22/4/2015 - DJE: 

28/4/2015). Portanto, ausentes os requisitos necessários à configuração 

da responsabilidade civil. Isto posto, fixo de ofício o valor da causa em R$ 

39.520,00 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais), que deve ser 

alterado no sistema e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016225-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SADY ROMINA BAEZ FERNANDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016225-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SADY ROMINA BAEZ FERNANDEZ REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que teve seu nome 
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inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito de R$ 624,95 

(seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos); - que 

desconhece o referido débito uma vez que sempre utilizou a modalidade 

pré paga. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminares -DA NÃO COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO 

RESISTIDA O ajuizamento da demanda não está condicionado a prestação 

jurisdicional ao esgotamento da via administrativa. Rejeito a preliminar. -DA 

JUSTIÇA GRATUITA Rejeito a preliminar arguida pois a gratuidade da 

justiça em primeiro grau decorre da própria lei 9099/95. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que as “telas de sistema”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro apontamento, como no presente 

caso, deve ser levado em consideração para fixação do quantum 

indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor R$ 624,95 (seiscentos e vinte e quatro 

reais e noventa e cinco centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro; d) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e, e) julgar 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018289-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA ALBUQUERQUE LESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018289-17.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ISABELLA ALBUQUERQUE LESCO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que teve seu nome inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo débito de R$ 183,11 (cento e oitenta e 

três reais e onze centavos); - que não possui vínculo jurídico com a 

Reclamada. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminares -DA JUNTADA DE DOCUMENTO SIGILOSO Não há 

que se falar em confidencialidade dos documentos juntados em 

contestação, uma vez que inexiste o conteúdo das chamadas ou outra 

violação ao direito de privacidade estabelecido pelo artigo 5º, XII da CF. 

-DA IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que 
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a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17 do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da 

prova, preconizada no artigo 6º, VIII. - DA CONSULTA EXTRAÍDA NO 

BALCAO Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado 

na exordial é válido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que as “telas de sistema”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro apontamento, como no presente 

caso, deve ser levado em consideração para fixação do quantum 

indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor R$ 183,11 (cento e oitenta e três reais e 

onze centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e, e) julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016898-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARICIA APARECIDA GALVAO CAMPOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016898-27.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KARICIA APARECIDA GALVAO CAMPOS MATOS REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, etc. Relatório. A 

parte Reclamante distribuiu a reclamação nº 1016901-79.2019.8.11.0001, 

no 6º JEC, em desfavor da mesma Reclamada, com o mesmo objeto 

jurídico e causa de pedir, da presente demanda. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Havendo distribuição de 

reclamação anterior, envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir, o caminho é a extinção da reclamação posterior. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE 

FUNÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE EXERCIA FUNÇÃO DE 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM. LITISPENDÊNCIA. 1- Trata-se de ação de 

indenização por desvio de função, através da qual a parte autora objetiva 

o pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função, 

julgada procedente na origem. 2) PRELIMINAR - Sinale-se que para a 

configuração da litispendência, prevista no artigo 337, inciso IV e 

parágrafos do CPC/2015, capaz de autorizar a extinção do processo, sem 

resolução de mérito com fundamento no inciso V, do artigo 485, do 

CPC/2015, é necessária a presença concomitante da chamada tríplice 
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identidade: identidade de partes, pedido e causa de pedir com outra 

demanda ainda em curso. Assim, havendo a presença concomitante da 

tríplice identidade, está presente o instituto da coisa julgada e ou da 

litispendência. 3) Ocorre, in casu, que se fez presente a tríplice identidade 

em relação à demanda anteriormente ajuizada pelo autor (Processo 

n.001/1052440490-2), uma vez que o mesmo postulou diferenças salariais 

sob o argumento de que foi nomeado para o cargo de Auxiliar de 

Enfermagem, mas que desenvolveu atribuições dos cargos de Técnico em 

Enfermagem. 4) Ante este aspecto, impõe-se o provimento do recurso, 

para extinguir o feito com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC/15. 

RECURSO INOMINADO PROVIDO” (TJRS – 1ª TR – RI nº 71005405014 – 

CNJ 0011603-55.2015.8.21.9000 – rel. juiz Niwton Carpes da Silva – j. 

28/04/2016) Ressalto que a matéria referente à litispendência é de ordem 

pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito. (CPC, artigo 485, §3º). Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, V, do CPC, indefiro a inicial, JULGANDO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018105-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON AMARILDO MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018105-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVERTON AMARILDO MORAES MARTINS REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos, etc. Relatório. Noticia a 

parte Reclamante: - que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo débito de R$ 549,84 (quinhentos e quarenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos); - que desconhece o referido débito. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares 

- DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de acolher a referida 

preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é válido. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que as alegações apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro apontamento, como no presente 

caso, deve ser levado em consideração para fixação do quantum 

indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor R$ 549,84 

(quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um 

por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento; c) permanecendo a negativação após o trânsito em 

julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e, d) 

tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser 
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dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014591-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA PATRICIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014591-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSELIA 

PATRICIA SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA, EMANUEL TORRES 

FRANCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014606-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLYDIA GESSYKA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014606-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELLYDIA 

GESSYKA SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014615-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014615-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIO 

CONCEICAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY DAIANY 

MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: 

ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021674-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILMA DA COSTA NARDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1021674-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

KLEBER RAMOS DA SILVA - MT23304/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

02 Data: 31/01/2020 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019911-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA FABIANI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008609-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULITA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007831-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNY FIGUEIREDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SANTOS SILVA OAB - MT26913/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007831-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JEAN 

CARLOS SANTOS SILVA - MT26913/O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 4ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 14:00 

, que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, 

Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. CUIABÁ, 16 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014635-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILAINE RAMOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014635-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LILAINE RAMOS 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011556-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014638-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURRANY JULIANA NUNES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014638-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURRANY 

JULIANA NUNES DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011381-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EBILLY ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014652-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAISE MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014652-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAISE MIRANDA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014654-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LENK DA SILVA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014654-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA LENK 

DA SILVA MEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014674-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL LISBOA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014674-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEVANIL LISBOA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 
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POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013943-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MAURICIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014698-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE MIGUEL RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014698-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CHRISTIANE 

MIGUEL RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY DAIANY 

MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: 

CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006059-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta no ID. 30688392. Intime-se a parte 

promovente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar nos autos fatura de 

energia elétrica do seu endereço residencial (identificado na inicial), e 

prova de seu pagamento dos últimos doze meses. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014615-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte promovente para que, no prazo de 05 dias, junte 

aos autos o comprovante de pagamento do débito discutido nos autos, 

vez que o comprovante apresentado não demonstra o referido 

pagamento, sob pena de indeferimento da liminar. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014536-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder a entrega do original do 

título de crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE) até a 

audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014571-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE PEREIRA CARMINATI (EXECUTADO)

OTAVIO CARMINATI FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder a entrega do original do 

título de crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE) até a 

audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017032-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CYRO VILELA DA FONSECA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDA CULCA CORREIA OAB - MT22239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017871-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE AUXILIADORA DA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018833-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZUEL LUCIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014827-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON BATISTA PAZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020771-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS MAURO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017713-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLEN MARTINS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019977-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE MARTINS FONTES OAB - MT11423-O (ADVOGADO(A))

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO OAB - MT9612/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018821-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LOURENCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012762-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LETICIA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016161-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016870-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIORRAINY DUARTE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015670-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCY SILVA RIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015301-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DAYANE DE OLIVEIRA BRAZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010914-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABSON DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014999-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE RENAN DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015913-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN REJANE ESCOBAR DE SOUZA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015046-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERSON MORAES HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014710-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOVAL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014710-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LINDOVAL DA 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015009-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no ID. anterior, no prazo de 5 

(cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014646-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RIBEIRO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GUIA MAINARDI OAB - MT0018502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRSON PADILHA RIBEIRO (EXECUTADO)

FABIO ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014646-17.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: VICTOR RIBEIRO MARTINS EXECUTADO: JAIRSON PADILHA 

RIBEIRO, FABIO ALVES RIBEIRO Vistos, Intime-se a parte reclamante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de 

residência atualizado, e em seu próprio nome, bem como copia de 

identificação pessoal, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos 

art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014715-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FRANCISCO VICTOR NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014715-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAQUIM 

FRANCISCO VICTOR NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014717-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014717-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ ANTONIO E 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014727-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RITA DE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014727-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA RITA DE 

RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014738-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASTURINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1014738-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

CASTURINA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN 
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LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014739-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANNE DE MIRANDA VICENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYELLE CRISTINNE DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT17623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014739-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANNE DE 

MIRANDA VICENTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAYELLE 

CRISTINNE DE ALMEIDA AMORIM POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014741-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE CAMARGO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014741-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLENE 

CAMARGO DA SILVA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019239-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014547-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO NETO JULIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014547-47.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA DA CONCEICAO NETO JULIO REU: AGUAS CUIABÁ S/A I- 

Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” que a requerente 

formula em desfavor de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços, 

postulando a concessão de liminar para que seja determinado o 

restabelecimento do serviço de fornecimento de água e esgoto em sua 

residência. Defiro a concessão da medida. Para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso presente 

constata-se dos elementos de prova até então produzidos que a parte 

reclamante teria incorrido em equívoco ao realizar o pagamento de fatura 

de forma duplicada, deixando, em consequência de realizar o pagamento 

da fatura seguinte. Tal fato, aliado às circunstâncias decorrentes da 

pandemia instalada pela circulação do coronavírus – COVID19, cuja prova 

se faz absolutamente prescindível, por tratar-se de fato público e notório, 

tem levado as autoridades de saúde nacionais e internacionais a orientar a 

permanência das pessoas em suas residências, em isolamento social. Tal 

circunstância, no caso em apreço se apresenta com maior indicação, 

tendo em vista a narrativa constante da inicial onde a parte reclamante 

informar ter estado em outro Estado da Federação auxiliando nos 

cuidados de pessoa enferma que se encontrava hospitalizada, havendo a 

possibilidade da própria reclamante estar acometida do citado vírus. 

Ademais, tendo em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão 

a fim de buscar solução ao conflito de interesses, porquanto afirma ter 

efetuado pagamento em duplicidade, entendo que está amparada em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de água como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I 

da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, 

caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade 

dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é que entendo 

prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o serviço de 

fornecimento de água à residência da parte reclamante (Matrícula nº 

44844-3). Anoto para tanto o prazo de 04 (quatro) horas. DEFIRO ainda a 

suspensão da cobrança da fatura objeto da demanda (outubro/2019, no 

montante de R$62,13 – sessenta e dois reais e treze centavos), bem 

assim determino que a parte reclamada SE ABSTENHA de promover a 

inscrição dos dados da reclamante no rol de inadimplentes. Intime-se 

pessoalmente a parte reclamante para dar integral cumprimento à presente 

decisão. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida 

multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado 

de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Registre-se 

que a presente decisão não exime a parte reclamante de manter a 

regularidade dos pagamentos das demais faturas relativas ao serviço de 

abastecimento de água e esgoto em sua UC. II- Quanto às faturas 

referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março/2020, indefiro o 

pedido de suspensão da cobrança. Com efeito, conforme a própria 

narrativa vertida na inicial a parte reclamante, embora conte com idade 

avançada, informa possuir filhos, sendo certo que acerca de tais faturas 

não se verifica valores elevados ou divergentes da sua média de 

cobrança/pagamentos que indiquem qualquer fundamento para a 

suspensão da exigibilidade. Neste particular o só fato de ter estado em 

viagem não é fundamento suficiente para obstar judicialmente o 

pagamento das faturas que podem ocorrer por meio de operação na rede 

mundial de computadores, quer pela reclamante, quer pelo seu advogado 

ou ainda por familiares. Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado de 
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suspensão da exigência das faturas relativas aos meses de janeiro, 

fevereiro e março/2020. III- Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003742-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLESKA ARRUDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003742-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WALLESKA ARRUDA DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, A parte reclamada faz a juntada da guia e comprovante de 

pagamento do preparo recursal, sem apresentar qualquer pedido. Nada 

obstante a documentação agora juntada pela parte reclamada, tenho que 

tal não é suficiente para modificar o teor da decisão que não recebeu o 

recurso inominado por ela interposto sob o fundamento de ser ele deserto 

(Id. nº 30143946). Conforme Enunciado nº 80 do Fonaje o preparo 

recursal deve não só ser realizado, mas também comprovado nos autos, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso, 

situação que não se aperfeiçoou na hipótese dos autos. Posto isso, 

mantenho na íntegra a decisão de Id. nº 30143946. Aguarde-se a 

certificação do trânsito em julgado. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005367-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DUTRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005367-07.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSICA DUTRA CAMARGO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- A Reclamada peticiona 

requerendo que a parte reclamante proceda à juntada de fatura de energia 

elétrica do seu endereço residencial, bem assim comprovação de 

pagamento. II- Indefiro o pedido de Id. nº 30658398, porquanto a alegação 

da Reclamante é de que inexiste relação jurídica, logo, cumpre à parte 

Reclamada a comprovação de que tal relação existe e de conseguinte, 

também os débitos. Sempre se deve ter presente que em se tratando de 

relação de consumo, havendo hipossuficiência e sendo verossímil o 

alegado na peça vestibular, é de rigor que a defesa dos direitos do 

consumidor seja facilitada pela inversão do ônus da prova, até pelo fato 

de que a parte reclamante está alegando fato negativo, ou seja, de que 

não existe a relação jurídica com a parte reclamada. Importa registrar que 

o fato de a parte reclamante negar a relação jurídica não se caracteriza 

como negativa da utilização do serviço prestado pela reclamada, pois a 

relação se estabelece pelo contrato que origina a titularidade sob a UC, 

entretanto, como em regra, há pluralidade de pessoas residindo no mesmo 

imóvel, todas utilizam-se dos serviços prestados pela reclamada, sendo a 

cobrança efetuada em face daquela que ostenta relação jurídica (titular da 

UC). Exigir que a parte traga aos autos fatura dos serviços prestados pela 

reclamada em sua residência, bem assim prova do pagamento não 

encontra fundamento dada a negação apresentada pela parte autora, 

sendo neste contexto impossível à parte reclamante comprovar a 

ausência/inexistência de relação jurídica para com a reclamada. Assim, 

diante da inversão do encargo probatório em favor da parte consumidora, 

o que no rito sumaríssimo ocorre como regra de julgamento (e não como 

regra de instrução), é imperativo que seja INDEFERIDO o pedido aviado no 

Id. 30658398, cabendo à Reclamada a produção de provas que entender 

necessárias ao reconhecimento de seu direito. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021486-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUEIROZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020697-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011631-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARTINS FONSECA TASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

466 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1011631-74.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ZILDA MARTINS FONSECA 

TASSI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 
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partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Arquive-se. Cumpra -se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014595-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014595-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALISSON 

SILVERIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO 

FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: ACHE UM LUGAR PARA 

FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014605-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO AMANCIO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014605-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GONCALO 

AMANCIO DO ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014619-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PASSADORE & ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM7 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014619-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PASSADORE & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELIO 

PASSADORE POLO PASSIVO: ADM7 TECNOLOGIA EM INFORMATICA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014619-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PASSADORE & ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM7 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar o extrato atualizado emitido pelo SPC/SERASA, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014624-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014624-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDOMIRO 

DIAS DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014625-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE ARRUDA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014625-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODETE DE 

ARRUDA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013055-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

NATANNY ELIDA DE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA LIMA LE SENECHAL ALVES OAB - SP414827 (ADVOGADO(A))

WESLEY OLIVEIRA DO CARMO ALBUQUERQUE OAB - SP330584 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE RIBEIRO VIANA OAB - SP414130 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013055-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

NATANNY ELIDA DE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA LIMA LE SENECHAL ALVES OAB - SP414827 (ADVOGADO(A))

WESLEY OLIVEIRA DO CARMO ALBUQUERQUE OAB - SP330584 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE RIBEIRO VIANA OAB - SP414130 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1013055-54.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 21.098,25 ESPÉCIE: 

[Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: NATANNY ELIDA DE OLIVEIRA MELO Endereço: RUA 

DOS ARAÇÁS, 24, Jardim Itália, LOTEAMENTO ALPHAVILLE CUIABÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78061-336 Nome: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Endereço: RUA DOS ARAÇÁS, 24, Jardim Itália, LOTEAMENTO 

ALPHAVILLE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-336 POLO PASSIVO: 

Nome: COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC Endereço: AVENIDA 

BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3144, 3 andar, sala 306, JARDIM PAULISTANO, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01451-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013055-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

NATANNY ELIDA DE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA LIMA LE SENECHAL ALVES OAB - SP414827 (ADVOGADO(A))

WESLEY OLIVEIRA DO CARMO ALBUQUERQUE OAB - SP330584 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE RIBEIRO VIANA OAB - SP414130 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1013055-54.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 21.098,25 ESPÉCIE: 

[Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: NATANNY ELIDA DE OLIVEIRA MELO Endereço: RUA 

DOS ARAÇÁS, 24, Jardim Itália, LOTEAMENTO ALPHAVILLE CUIABÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78061-336 Nome: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Endereço: RUA DOS ARAÇÁS, 24, Jardim Itália, LOTEAMENTO 

ALPHAVILLE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-336 POLO PASSIVO: 

Nome: COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC Endereço: AVENIDA 

BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3144, 3 andar, sala 306, JARDIM PAULISTANO, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01451-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 711 de 804



comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008047-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLINDA GUIAURA DE SOUZA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1008047-96.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.074,49 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MARLINDA GUIAURA DE SOUZA CAMARGO 

Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 05, Qda 198, ALTOS DA SERRA I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78052-320 POLO PASSIVO: Nome: SCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. Endereço: RUA 

QUINZE DE NOVEMBRO, 45, 1 Andar, CENTRO, SOROCABA - SP - CEP: 

18010-080 Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. CUIABÁ, 26 de março de 2020. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004229-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1004229-39.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 14.970,00 

ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

MARCONDES NUNES DA SILVA Endereço: RUA DA INDEPENDÊNCIA, 10, 

(LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: CONDOMÍNIO SÃO 

LUIZ, 1839, Av Presidente Juscelino Kubitschek, n 1830,torre2, VILA 

NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-900 Senhor(a): XXX A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014166-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 
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PROCESSO n. 1014166-73.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 11.938,78 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SONIA MARIA PEREIRA Endereço: RUA TREZE, 648, QUADRA 04, 

OSMAR CABRAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-670 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio Negro, 585, 4 Andar, 

Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Senhor(a): XXX A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015291-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TAIS DE OLIVEIRA MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014637-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EBINEIA BASTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014637-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EBINEIA BASTOS 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007318-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ARRUDA CORBANI (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS GOMES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO OAB - MT19812/O 

(ADVOGADO(A))

IZABELI DE ARRUDA BARROS OAB - MT12592/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZABELI DE ARRUDA BARROS, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 

08:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Cuiabá, 19 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007318-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ARRUDA CORBANI (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS GOMES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO OAB - MT19812/O 

(ADVOGADO(A))

IZABELI DE ARRUDA BARROS OAB - MT12592/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZABELI DE ARRUDA BARROS, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 

08:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 
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comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 19 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006703-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON CORREIA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015911-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA CRISTINA LAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014641-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RUTH DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014641-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA RUTH DA 

SILVA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014647-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RUTH DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014647-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA RUTH DA 

SILVA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014648-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENI MARIA DALL AGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014648-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LENI MARIA 

DALL AGNOL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANO DE SOUSA 

REBOUÇAS POLO PASSIVO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015865-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIELSO VIRIATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013341-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK DAFNE DA SILVA E SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1013341-32.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 2.689,85 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA 

S, (S CRUZ II), SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 POLO 

PASSIVO: Nome: ERICK DAFNE DA SILVA E SILVA Endereço: Av. 

Principal, 11, Quadra 157, Nova Esperança, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 
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termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007890-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE STEFANI DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1007890-26.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.282,62 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MONIQUE STEFANI DE SOUZA CRUZ Endereço: RUA BENEDITO 

CAETANO, 17, NOVO COLORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-675 POLO 

PASSIVO: Nome: COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL 

Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 3196, - LADO 

PAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 Senhor(a): XXX A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012559-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1012559-25.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

LUCIA APARECIDA DA SILVA Endereço: RUA 33, 600, QUADRA 39, TRÊS 

BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Endereço: RUA ALAMEDA MARIA 

TEREZA, 2000, DOIS CORRÉGOS, VALINHOS - SP - CEP: 13270-005 

Nome: UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

Endereço: RUA 34, 406, SETOR III, MORADA DA SERRA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-000 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - LUCIA 

APARECIDA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 28/11/2019 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 17 de outubro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004840-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON HILARIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010338-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO FRANCO DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE ALBERNAZ GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDYMILA FERREIRA SILVA OAB - MT24985/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009785-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MEDINA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS GUARIROBA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLIVIA INACIA BORGES DE ASSIS OAB - MS13251 (ADVOGADO(A))

THIAGO ARRIBAMAR ADORNO OAB - SP257165 (ADVOGADO(A))

ANDREA COSTA DE VASCONCELOS OAB - SP337381 (ADVOGADO(A))

NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR OAB - MS8575 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009785-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MEDINA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS GUARIROBA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLIVIA INACIA BORGES DE ASSIS OAB - MS13251 (ADVOGADO(A))

THIAGO ARRIBAMAR ADORNO OAB - SP257165 (ADVOGADO(A))

ANDREA COSTA DE VASCONCELOS OAB - SP337381 (ADVOGADO(A))

NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR OAB - MS8575 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1009785-22.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.747,44 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA PAULA 

MEDINA MOREIRA Endereço: RUA VITORINA VIRGÍLIA DA COSTA, 41, 

PARQUE NOVA ESPERANÇA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-542 POLO 

PASSIVO: Nome: AGUAS GUARIROBA SA Endereço: RUA ANTÔNIO 

MARIA COELHO, 5401, - DE 3807/3808 A 5298/5299, SANTA FÉ, CAMPO 

GRANDE - MS - CEP: 79021-170 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com 

os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 

15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará 

a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 716 de 804



com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006003-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015248-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALMEIDA DREHER ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK OAB - MT19815/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1015248-42.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 27.500,00 ESPÉCIE: 

[Acidente Aéreo, Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MICHELLE ALMEIDA DREHER 

ALVES Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA GUIA, 504, JARDIM SANTA 

MARTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-605 POLO PASSIVO: Nome: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Endereço: AEROPORTO MARECHAL RONDON, s/n, 

RUA JOÃO DE ARRUDA PINTO, S/N, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014648-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENI MARIA DALL AGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar procuração devidamente assinada, bem como as faturas 

dos últimos seis meses, e ainda, comprovante de endereço em nome 

próprio e atualizado, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016050-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON BERWANGER OAB - RS57070 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014789-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA INACIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1014789-40.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA HELENA INACIA DE PAULA Endereço: RUA DANTE DE 

OLIVEIRA, 52, SANTA INES, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 POLO 
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PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71, ANDAR 2, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 Senhor(a): XXX A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

CUIABÁ, 26 de março de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009413-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO VILELA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 06/11/2019 

Hora: 16:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 1 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003828-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014669-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON DE MORAES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014669-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WENDERSON DE 

MORAES AMARAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON 

SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014678-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANTONIA DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014678-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA 

ANTONIA DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014705-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014705-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AILTON 

FERREIRA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014706-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE DE ARRUDA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA OAB - MT12749-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014706-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIA CILENE DE 

ARRUDA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIGUEL ADILSON 

DE ARRUDA MOURA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014712-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOVAL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014712-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LINDOVAL DA 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021045-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUZA BRANDAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1021045-96.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 4.038,52 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento, Liquidação / Cumprimento / Execução, Despesas 

Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA Endereço: RUA J, 

75, Condomínio Residencial Granada, Terra Nova, CUIABÁ - MT - CEP: 

78095-100 POLO PASSIVO: Nome: MARIA NEUZA BRANDAO Endereço: 

RUA J, 75, Resid. Granada - Casa 69, PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78095-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021422-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE PANIER FONSECA LEMOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1021422-67.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 5.426,56 ESPÉCIE: 

[Correção Monetária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Ed. Maruanã, sala 1906, 

Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 POLO PASSIVO: Nome: 

ARIADNE PANIER FONSECA LEMOS Endereço: RUA DA TIJUCA, 04, 

Residencial Montes Claros, Apartamento 301, JARDIM GUANABARA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-625 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 
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mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014718-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014718-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KLEVERSON DA 

SILVA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018627-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIDE PATRICIO PEREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1018627-88.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 4.802,14 ESPÉCIE: 

[Liquidação / Cumprimento / Execução]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

JARDIM VITORIA B Endereço: AV JOSE ESTEVAO TORQUATO DA SILVA, 

1125, JARDIM VITORIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: 

Nome: MARINEIDE PATRICIO PEREIRA Endereço: Jose Estevão Torquato da 

Silva,, RESIDENCIAL JD. VITÓRIA B - CASA 73, Jardim Vitoria, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-285 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014726-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINY VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014726-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUANA CRISTINY 

VIEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014731-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA PROENCA DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014731-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELLY CRISTINA 

PROENCA DE SENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014678-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANTONIA DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acostar cópia do comprovante de residência em seu próprio nome 

(correspondência comercial) ou comprovar vínculo com o terceiro, do qual 

consta o nome no comprovante de endereço apresentado, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006401-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M.C.C. VIANA AUTOCENTER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CUMPRIMENTO DE LIMINAR, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 

PROCESSO n. 1006401-17.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, 

Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: M.C.C. VIANA AUTOCENTER - ME Endereço: AVENIDA 

IPIRANGA, 1315, - DE 1190 A 1798 - LADO PAR, JARDIM INDEPENDÊNCIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78031-030 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: RUA AMADOR BUENO, 474, 

SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-005 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO(A), bem como a INTIMAÇÃO DA 

LIMINAR PLEITEADA, por todo o conteúdo do despacho e da petição inicial, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta e 

para que compareça à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ou de MEDIAÇÃO 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 08:40 , nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

LIMINAR: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar 

formulado por M.C.C. VIANA AUTOCENTER na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que 

inexiste o débito apontado pela reclamada BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A e registrado no rol de inadimplentes. II. O pleito merece acolhimento. 

Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Sustenta a parte reclamante 

que o cheque sem fundos que originou a negativação dos seus dados, se 

trata de uma ordem de pagamento falsificada. Importa ainda considerar 

que não há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma 

vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos 

autos qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, 

o que resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado 

pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da 

anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que 

a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de 

existirem créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome 

da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com 

o débito apontado pela reclamada. Intime-se a reclamada para que 

promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte 

reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$2.000,00 (dois mil reais). III- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito em Substituição Legal ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. Alto Araguaia-MT, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004652-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Determino a citação da parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 do CPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte executada poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Por fim, defiro parcialmente o pedido formulado no item a e determino a 

expedição de certidão de admissão da execução para fins de averbação 

no registro de imóvel. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis 

Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015723-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE SOUZA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011986-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ALISSON DA SILVA 04015918169 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012001-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE BENEDITA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012949-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANCISCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004092-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE SILVA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA OAB - SP274876 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016665-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCO GONCALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009411-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DO NASCIMENTO PROFESSOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010156-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGLI REGINA DE BARBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Informa a parte reclamante que a reclamada descumpriu 

novamente a liminar deferida, apesar de devidamente intimada, consoante 

se infere dos autos. Vale ressaltar que, muito embora tenha a parte 

reclamada informado através de telas que houve o cumprimento da 

determinação, observa-se da petição da parte autora que não houve o 

devido cumprimento da obrigação. Desta feita, com o fito de assegurar a 

efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder 

Judiciário, MAJORO a multa cominatória, em razão do descumprimento de 

ordem judicial, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

Outrossim, intime-se a parte reclamada para RESTABELECER o 

fornecimento de energia elétrica à residência da parte reclamante (UC n° 

6/282042-1), referente as faturas do período de outubro de 2019 e janeiro 

de 2020, bem como proceda à exclusão do nome da autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de 

majoração da multa em caso de descumprimento da decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se EM REGIME DE PLANTÃO. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014624-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que amparam a 

concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte reclamante e 

determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados cadastrais 

(SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto 

dos Santos Reis Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003816-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013342-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANE CRISTINE CHAVEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O A parte reclamante pugnou no ID 30719666 que a reclamada 

se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços prestados em 

relação aos valores discutidos nos autos. Pugnou pelo depósito em juízo 

das faturas vincendas, no valor de R$ 94,90 (noventa e quatro reais e 

noventa centavos), nos termos do contrato. Pois bem. Ressai da petição 

inicial que, muito embora tenha a parte reclamante pugnado pelo 

cancelamento do contrato, o reclamante em contato com algumas 

empresas fornecedoras de serviço de internet, verificou que apenas a 

empresa reclamada disponibiliza os serviços na sua região, razão pela 

pugna pela continuidade dos serviços da reclamada. Assim, intime-se a 

parte reclamada para que se abstenha de efetuar a suspensão dos 

serviços em relação aos valores discutidos nos autos. Por outro lado, 

indefiro o pedido de depósito em juízo tendo em vista que a consignação 

em pagamento é procedimento inadmissível no Juizado Especial. 

Intimem-se. Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017515-84.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.G.F. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A Considerando a notícia de quitação do débito pela parte 

reclamada e concordância da parte reclamante, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de 

mérito, autorizando a expedição do competente Alvará Judicial em favor 

da parte reclamante. Após, arquive-se mediante as cautelas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014294-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERANICE DOMINGAS DE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo entre as partes nestes autos, e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. P.I.C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010491-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALCEMIR JOSE DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1010491-05.2019.8.11.0001 Reclamante: 

VALCEMIR JOSE DO CARMO Reclamada: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 

Reclamada, tendo em vista a existência de relação de consumo existentes 

entre as partes. A corroborar: “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE 

SUPERMERCADO. Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam. Afastada a 

ilegitimidade passiva em razão da relação de consumo caracterizada entre 

o supermercado e o autor, não obstante tratar-se de rede conveniada, faz 

parte da cadeia de fornecimento. ( . . . ) .  (TJ SP AC 

1011809-03.2017.8.26.0348 – Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data 

de Julgamento: 07/05/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data da 

Publicação: 09/05/2019)”. Passo à análise do mérito. O Reclamante alega 

na petição inicial: -que no dia 11/09/2019 deixou seu veículo Siena, marca 

Fiat, placa NJQ -9480, no estacionamento da Reclamada, enquanto fazia 

compras no estabelecimento; -que ao terminar as compras retornou ao 

seu carro e constatou que ele estava com os quatros pneus cortados, e, 

por isso se dirigiu a gerência, tendo registrado reclamação, momento em 

que foram tiradas fotografias de seu veículo; -que solicitou ressarcimento 

administrativamente, porém não obteve êxito. Em contestação, a 

reclamada limita-se alegar que não restou provado o nexo de causalidade 

entre os fatos narrados e os danos ora pleiteados, não havendo que se 

falar em dever de indenizar. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais aptas a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar 

a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Analisado o processo e as provas nele produzidas, verifica 

que restou provado que o Reclamante realizou compras na data de 

11/09/2019 e que seu veículo estava estacionado no estacionamento 

privativo da Reclamada. Cumpre destacar que a Reclamada não trouxe 

nenhuma prova de que o sinistro não ocorreu dentro de seu 

estabelecimento, ao deixar de colacionar as gravações internas das 

câmeras de segurança, optando, por descartar as imagens com fito 

exclusivo de eximir-se de sua responsabilidade. Sendo assim, concluo 

que houve falha por parte da empresa Reclamada, posto que não 

comprovou que o veículo não foi danificado dentro de seu estabelecimento 

comercial, faltando, portanto, com seu dever de segurança e cuidado. 

Outrossim, foi apresentado pelo reclamante registro de ocorrências do 

estabelecimento, fotografias, notificação e boletim de ocorrência a fim de 

demonstrar constando sua reclamação na data do fato, razão pela qual 

aceito por verdadeiras as afirmações narradas na inicial. Tal conduta da 

empresa revela nitidamente a intenção de causar obstáculos na solução 

do fato ocorrido dentro de seu estabelecimento deixando, a mercê da 

própria sorte, causando-lhe transtornos e prejuízos materiais. Diante 

disso, tenho que a Reclamada não trouxe ao processo nenhuma prova 

capaz de desconstituir os fatos e provas apresentados pelo Reclamante, 

não tendo, assim, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do art. 373, II do CPC. Logo, com os documentos acostados na mov. 

01 o Reclamante desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia 

(CPC, art. 373, I), quanto ao fato constitutivo do seu direito de ser 

ressarcido em danos materiais pelos danos causados em seu veículo. 

Destaco ainda que o valor do dano material deverá ser aferido com base 

no menor orçamento apresentado. Neste sentido: “INDENIZAÇÃO. DANOS 

CAUSADOS A VEÍCULO QUE ESTAVA PARADO EM ESTACIONAMENTO 

DE SUPERMERCADO POR TERCEIRO. PRETENSA ATRIBUIÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL AO TERCEIRO QUE CAUSOU O DANO. 

INADIMISSIBILIDADE NA HIPÓTESE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

SUPERMERCADO, SEJA COM BASE NO ART. 14 DO CDC, SEJA COM 

BASE NO ART. 927, PAR. ÚNICO DO CC, POR FORÇA DA TEORIA DO 

RISCO DA ATIVIDADE. QUESTÃO DEFINIDA NA SÚMULA 130 DO STJ. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO MATERIAL, TODAVIA REVISTO PARA QUE A 

REPARAÇÃO SEJA O VALOR DO ORÇAMENTO DE MENOR EXPRESSÃO 

FINANCEIRA E NÃO PELO VALOR DO ORÇAMENTO MÉDIO. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ SP AC 1000336-03.2015.8.26.0150, 

Relator: Soares Levada, Julgamento: 11/03/2019, 34ª Câmara De Direito 

Privado, Publicação: 22/03/2019)”. De outro norte, não há que se falar em 

dano moral indenizável, uma vez que não houve comprovação de qualquer 

ofensa aos direitos da personalidade da Reclamante. Ressalta-se, ainda, 

que não se está afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos, 

todavia pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano 

moral. Corroborando “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. 

AVARIAS EM VEÍCULO ESTACIONADO DURANTE O PERÍODO DE 

COMPRAS. PROVAS SUFICIENTES DO EVENTO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DO DEVER 

DE GUARDA E DE CUIDADO. DANO MATERIAL CONSISTENTE NO 

CONSERTO DAS AVARIAS. ORÇAMENTOS NÃO IMPUGNADOS 

ESPECIFICAMENTE. QUANTUM COMPROVADO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1 – “Art. 14 da Lei 

8078/90: O fornecedor de serviços responde, independente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e 

riscos. § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado 

quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 724 de 804



culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 2. Trata-se de ação na 

qual a parte autora alega que no dia 02/12/2013, quando realizava 

compras no supermercado réu, seu veículo modelo Chevrolet Vectra, que 

estava dentro do estacionamento, foi avariado apresentando arranhões 

na porta e no capô. 3. Aplicabilidade da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Responsabilidade objetiva; 4. Provas colacionadas pela 

parte autora evidenciam narrativa verossímil e boa-fé; 5. A ré/apelante não 

logrou êxito em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito autora. Artigo 373, II do CPC/2015; 6. O supermercado 

caracteriza-se como prestador de serviço de naturezas diversas, dentre 

estes, o serviço de estacionamento; 7. A segurança do local está inserida 

na atividade do supermercado que está instalado dentro de shopping, 

sendo esta, um dos seus atrativos e funcionando como estratégia de 

captação de clientela, e fomento do consumo. 8. Danos materiais 

comprovados. Orçamentos acostados pelo autor. Quantum indenizatório 

que espelha a média dos valores orçados. 9. Recurso conhecido e 

desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. (TJ 

RJ APL: 00486045320158190004, Relator: Des (a0 . JDS Isabela Pessanha 

Chagas, data julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara Cível) ”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA 

PETIÇÃO INICIAL e o faço para: CONDENAR a Reclamada a pagar 

indenização por danos materiais ao reclamante na importância de R$ 

912,00 (novecentos e doze reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescida de juros legais 

a partir da do evento danoso. Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, 

§ 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem 

custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de 

má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006074-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CERESLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1006074-09.2019.8.11.0001 Reclamante: 

CERESLEY ALVES DA SILVA Reclamado: ÁGUAS CUIABÁ S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do CPC, uma 

vez que as provas entranhadas no processo são suficientes para o 

deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. Sem 

preliminares, passo à análise do mérito. A Reclamante alega na petição 

inicial: - que a Reclamada suspendeu o fornecimento de água de sua 

residência em decorrência do inadimplemento das faturas de 

dezembro/2018 e janeiro/2019; - que devido a suspensão realizada no 

imóvel, a Reclamada lhe enviou no mês de março/2019, cobrança de taxa 

de religação no valor de R$ 54,10 (cinquenta e quatro reais e dez 

centavos); - que discorda da cobrança da taxa de religação, e, por isso 

fez reclamação administrativa e também no PROCON, porém não obteve 

êxito. A Reclamada, em defesa, aduz que agiu no exercício regular do 

direito, pois a cobrança de taxa de religação se deu em razão do corte no 

fornecimento de água pelo inadimplemento das faturas dos meses 

dezembro/2018, janeiro e fevereiro/2019, inexistindo dever de indenizar. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a 

fatura atinente as faturas de dezembro/2018 e janeiro/2019 deram ensejo 

à suspensão da água no imóvel, as quais foram quitadas na data de 

13/02/2019, ou seja, após a data de vencimento. Desse modo, não há que 

se falar em cobrança indevida da taxa de religação, eis que esta foi 

cobrada devido a Reclamante ter dado causa a suspensão do serviço 

pelo inadimplemento da fatura de dezembro/2018 e janeiro/2019, estando 

de acordo com as normativas setoriais. Desta feita, tem-se que a 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia ao teor do 

art. 373, II do CPC, eis que comprovou o fato extintivo e impeditivo do 

direito da autora. A corroborar: “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO 

CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

DEVIDA A DESPESA DE RELIGAÇÃO – AFASTAMENTO DA MULT(...). 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ SE – AC: 

00011233320188250001 – Relator: Iolanda Santos Guimarães, Julgamento 

02/07/2019 – 1ª Câmara Cível). Assim, resta demonstrado que a cobrança 

da taxa de religação se deu por culpa exclusiva da Reclamante que deixou 

de adimplir sua fatura no prazo de vencimento, tendo assumido o risco de 

que o serviço fosse suspenso e por consequência a referida taxa 

cobrada, nos termos do art. 14, §3º, II do CDC, razão pela qual não há 

como confirmar a ocorrência dos danos pleiteados. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na inicial, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito
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ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016690-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GISLAINE DE SOUZA PAULO REQUERIDO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que não possuir débito com a Reclamada que justifique 

as negativação de seu nome no valor de R$ 471,40 (quatrocentos e 

setenta e um reais e quarenta centavos), incluído em 30/12/2017. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Sem 

preliminares, passo a análise do mérito. 3. Cumpre destacar que, no caso 

em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução 

em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 725 de 804



presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente 

em Parte. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma ter sido 

pago, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos 

fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que 

a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas com 

informações de seus próprios bancos de dados. Destaco que os 

documentos juntados no bojo da contestação em absoluto se caracterizam 

como documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Com efeito, a parte reclamada não esclarece 

por qual fator o credito continuou negativado mesmo após o pagamento 

por parte da autora. Ademais, alega a reclamante que o pagamento fora 

de contrato diverso do discutido, entretanto, não colaciona qualquer 

documentação apta a comprovar a existência deste, bem como se verifica 

o suposto contrato tem valor diverso do efetivamente, que por sua vez 

coincide com o valor da negativação. Desta forma, tenho que a Reclamada 

nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a 

origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por 

assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por 

força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Quanto ao dano 

moral, destaco que a responsabilidade das empresas reclamadas como 

fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada negativou 

indevidamente o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

conforme extrato de negativação colacionado aos autos pela parte 

Reclamada, verifico que existe uma negativação anterior em nome da 

parte Autora. Destaco que cabe à parte Autora comprovar que as 

negativações anteriores são ilegítimas, a fim de afastar o entendimento da 

súmula 385 do STJ. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte 

da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o 

fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes 

aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que 

se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no 

enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Nesse sentido: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

INOCORRÊNCIA. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO APARENTEMENTE 

LEGÍTIMA. A não demonstração pelo apelante-autor da ilicitude das 

negativações preexistentes e concomitantes afasta o dever de 

compensação por danos morais por apontamento indevido em órgãos de 

proteção ao crédito. Observância da Súmula nº 385, STJ. APELAÇÃO 

NÃO PROVIDA. (APL 10529389220138260100 SP 

1052938-92.2013.8.26.0100, TJ-SP, Relator: Alberto Gosson, 20ª Câmara 

de Direito Privado, Julgado: 02/07/2015.”. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por GISLAINE DE SOUZA PAULO em desfavor de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT para apenas DECLARAR 

a inexistência dos débitos objeto da pressente demanda e JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Por 

pertinência, intime-se a parte Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova a exclusão da restrição objeto da demanda, sob pena de 

multa fixa (não diária) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) passível 

de majoração em ulterior decisão. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007291-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYTON CASSYO DE ARRUDA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo Nº: 1007291-87.2019.8.11.0001 Reclamante: 

WELLYTON CASSYO DE ARRUDA MORENO Reclamada: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E N T E N Ç A Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, 
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passo ao exame do mérito. Trata-se de Reclamação em que as alegações 

da parte Autora fundam-se na ocorrência de falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada diante da demora na entrega do histórico 

escolar, em que pese ter concluído o curso de Graduação em Educação 

Física, e, colado grau em 28/07/2018. Afirma, ainda, o Reclamante que 

solicitou o histórico escolar perante a Instituição Educacional, porém até a 

propositura da ação o documento não havia sido disponibilizado na página 

do aluno no site da ré, fato que está lhe impedindo de se registrar no 

CREF. A Reclamada, em sua defesa, sustenta a ausência de qualquer 

ilicitude capaz de ensejar os danos nos termos declinados na inicial, 

ressaltando que o demandante sequer comprova que requereu 

administrativamente o histórico escolar e tampouco provas acerca do 

dano moral. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Da análise dos autos, verifica-se que a Reclamada agiu de 

forma negligente, uma vez que a parte reclamante concluiu o curso 

superior de Educação Física, tendo colado grau em 26/11/2018, 

requerendo a expedição de seu diploma e histórico escolar, contudo, 

conforme declaração da própria reclamada, o histórico escolar não foi 

disponibilizado no sistema da instituição educacional, isto em 10/06/2019. 

No presente caso, é inegável a expectativa do formando de receber em 

prazo razoável seu diploma de conclusão e histórico escolar após o 

término do curso, a fim de dar prosseguimento em sua vida profissional. A 

frustração desta expectativa configura falha na prestação do serviço, nos 

termos do art. 14, § 1º, do CDC. Importante destacar que a 

responsabilidade da empresa demandada como fornecedora de serviços 

é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

dos prestadores dos serviços, e não tendo ela se desincumbido do ônus 

que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte 

reclamante. Denota-se, que o histórico escolar somente foi disponibilizado 

pela instituição educacional após a concessão da liminar, não tendo a 

Reclamada apresentado qualquer motivo razoável para a não 

disponibilização do documento em seu sistema. Desse modo, a 

inobservância de um prazo razoável para o fornecimento do histórico 

escolar, após a colação de grau, resulta em falha na prestação do serviço 

educacional, posto que frustra as expectativas do consumidor, o que 

reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o 

aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela requerida são 

evidentes, conferindo o direito à reparação. Nesse sentido: “INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO SUPERIOR “UniverCIDADE” DESCREDENCIAMENTO – 

EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO 

ADEQUADA – MOROSIDADE – DANO MORAL RECONHECIDO. Apelação 

Cível. Universidade descredenciada pelo MEC. Demora na emissão de 

histórico escolar. A sentença confirmou a tutela antecipada deferida, 

condenou as rés solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

a título de danos morais e de custas processuais e honorários 

advocatícios sobre o valor da condenação. A massa falida apela com 

pedido de gratuidade de justiça, alegação de impossibilidade de 

cumprimento da obrigação de fazer, ausência de danos morais, e de 

improcedência dos pedidos. A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO 

APÓSTOLO – ASSESPA apela com pedido de reconhecimento de sua 

ilegitimidade passiva, sucumbência recíproca, ausência de dano moral 

indenizável e suspensão do feito, devido a indisponibilidade dos seus 

bens decretada por decisão cautelar em juízo de falência. Ilegitimidade 

passiva que se afasta. A apelante expediu, no curso da lide, o histórico 

escolar, demonstrando integrar a relação de direito material. Falha na 

prestação. Ausência de informação adequada aos alunos da antiga IES, 

acarretando a necessidade de judicialização da questão para obteve do 

diploma. Dano moral configurado e mantido no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), já que apenas depois da propositura da ação obteve a autora o 

histórico escolar de que necessitava, sendo que a época já havia 

determinação judicial para que não houvesse retenção de documentação, 

o que afasta a tese de que só o Ministério da Educação seria competente 

para emissão do documento pleiteado. Créditos que deverão ser 

habilitados em concurso de credores. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJRJ – 

APL: 03357725520148190001. Relator: Des (a). Natacha Nascimento 

Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, Data de Julgamento: 12/02/2020, 

Vigésima Sexta Câmara Cível). Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na petição inicial 

para CONDENAR a Reclamada a indenizar o Autor por danos morais no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pela INPC/IBGE a partir da presente data e acrescido de 

juros legais a partir da citação. Por pertinência, torno DEFINITIVA a 

TUTELA CONCEDIDA. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Preclusa a via recursal, após apresentada 

a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento 

de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento 

voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista 

no art. 475 – J, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela 

eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022355-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PINHEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1022355-40.2019.8.11.0001 Reclamante: 

WEVERTON PINHEIRO GONCALVES Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. A nova sistemática processual trouxe como norma 

fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da 

Lei Processual que dispõe: Art. 4º. As partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. 

Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for 

favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos 

termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que 

orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia 

processual, dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas 

pela ré. Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo 

demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das 

questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia 

do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se 

em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não 

tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo 

ao julgamento do mérito. O Reclamante pleiteia indenização por danos 

morais em razão da existência de restrição de seu nome em cadastro de 

proteção ao crédito promovida pelo Reclamado, ao argumento de que não 

possui nenhum débito com o banco. Por sua vez, o Reclamado sustenta 

que o Reclamante firmou contrato de prestação de serviços com ele, e, em 

razão do inadimplemento de suas obrigações, seus dados foram inclusos 

no cadastro de proteção ao crédito. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifica-se que o Reclamado se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 
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juntada de proposta de abertura de conta de depósito pessoa física – 

conta fácil, cartão de assinatura, e, cópia da CTPS do autor. Registra-se 

ainda que a assinatura aposta nos documentos apresentados na defesa é 

visivelmente idêntica à exarada pelo Reclamante na petição inicial, não 

tendo sequer sido por ele impugnada, sendo, portanto, desnecessária a 

realização de perícia. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA 

CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE 

PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE 

IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. 

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia técnica 

para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente idêntica a 

da autora no decorrer da lide, bem como a do documento de identidade 

acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora, acostando cópia do 

contrato do empréstimo com a assinatura e documentos da autora, 

afastando assim, o alegado na inicial. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. 

RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71005028071, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014). 

Ademais, o Reclamante não trouxe nenhuma prova de que tenha efetuado 

o pagamento de suas obrigações com o banco, aliado ao fato de que 

ocultou tais informações em sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes, não havendo que se falar em inscrição indevida. 

Corroborando: “RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES 

RECONHECIDA. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O 

ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. RECURSO DA 

AUTORA PREJUDICADO. (TJRS – Recurso Cível n. 71007637671, Terceira 

Turma Recursal Cível, turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, 

Julgado em 24/05/2018, Publicado em 29/05/2018)”. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000260-79.2020.8.11.0001 Reclamante: 

LUIZ CARLOS DE ARRUDA Reclamada: VIVO S.A. (TELEFÔNICA BRASIL 

S/A) SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de 

produção de prova oral. A Reclamada arguiu preliminar de ausência de 

prova mínima, sustentado que o Reclamante não comprovou suas 

alegações, contudo, tal preliminar se confunde com o mérito e com ele 

será julgada. Rejeito o pedido de juntada de comprovante original de 

negativação dos dados do Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito, uma vez que a Reclamada não trouxe nenhuma prova que 

descaracterize a consulta trazida na petição inicial. Passo ao julgamento 

do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais ao 

argumento de que seu nome foi inserido em cadastro de restrição ao 

crédito indevidamente pela Reclamada, por débito que alega desconhecer. 

A Reclamada, em defesa, alega que não cometeu nenhum ilícito, em razão 

de que o Reclamante firmou com ele contrato de prestação de serviço de 

telefonia com acesso móvel n. (65) 99986-2290 e deixou de adimplir com 

as obrigações dele decorrentes, sendo devida a inscrição dos seus 

dados no cadastro de proteção ao crédito. Da análise dos autos cumpre 

ressaltar, porém, que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), vez que não juntou nenhum 

documento capaz de demonstrar a existência de relação contratual entre 

as partes que pudesse ensejar a inscrição dos dados do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito. De fato, não trouxe a Reclamada aos 

autos nenhum documento comprovando que houve contratação e 

utilização de serviço pela Reclamante à época em que a fatura discutida 

foi gerada decorrente da linha telefônica mencionada na defesa. Sendo 

assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito inexistente, devendo reparar os danos a ele 

causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA FIXA – 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇAO 

DO QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO 

EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA 

DOS SANTOS DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas, em que 

uma das partes alega inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova 

da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, 

surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção 

indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente 

de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra 

e ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada 

de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da 

ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Por fim, destaca-se que não prospera o 

pedido da Reclamada de condenação em litigância de má-fé do 

Reclamante, tendo em vista que ele apenas exerceu seu direito de ação. 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - 

DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido no presente processo; 2 - 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido 

de juros legais a partir do evento danoso; Intime-se a Reclamada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome da Reclamante do 

cadastro de restrição de crédito apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani 

de Moraes Juíza Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1001031-57.2020.8.11.0001 Reclamante: 

FABIO DA SILVA SANTOS Reclamado: BANCO BRADESCO S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia o 

Reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pelo Reclamado, sob o 

argumento de que não possui débito com o banco. O Reclamado, em 

defesa, sustenta a existência de contrato de prestação de serviços 

firmado entre as partes, do qual constam débitos em aberto, sendo 

justificada a inscrição dos dados do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito e inexistindo qualquer dever de indenizar. No caso, tratando-se 

de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Porém, em que pesem as alegações do Reclamado, 

constata-se que não foi juntada nenhuma prova da efetiva abertura de 

conta, contratação de cartão de crédito ou contrato de empréstimo feito 

pelo Reclamante. Assim, não tendo o Reclamado se desincumbido do ônus 

probatório que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, 

aceito como verdadeiros os fatos narrados pelo Reclamante, que provou o 

fato constitutivo do direito que almeja trazendo ao processo o extrato 

comprobatório da negativação do seu nome em cadastro de restrição de 

crédito. Sendo assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço 

por parte da Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito inexistente, devendo reparar 

os danos a ele causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira 

do mero aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA FIXA – 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇAO 

DO QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO 

EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA 

DOS SANTOS DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas, em que 

uma das partes alega inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova 

da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, 

surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção 

indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente 

de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra 

e ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada 

de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da 

ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexigibilidade do débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso; Intime-se a Reclamada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro 

de restrição de crédito apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais 

(40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022442-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RODRIGUES DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1022442-93.2019.8.11.0001 Reclamante: 

RAQUEL RODRIGUES DA CRUZ FERREIRA Reclamada: OI S.A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade de produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo ao julgamento do mérito. Pleiteia a Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que seu nome foi inserido 

em cadastro de restrição ao crédito indevidamente pela Reclamada, por 

débito que alega desconhecer. A Reclamada, em defesa, alega que não 

cometeu nenhum ilícito, em razão de que a Reclamante firmou com ela 

contrato de prestação de serviço de telefonia e deixou de adimplir com as 

obrigações decorrentes do contrato, sendo devida a inscrição dos dados 

dela no cadastro de proteção ao crédito. Formula, ainda, pedido 

contraposto. Da análise dos autos cumpre ressaltar, porém, que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

(CPC/2015, art. 373, II), vez que não juntou nenhum documento capaz de 

demonstrar a existência de relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito. De fato, não trouxe a Reclamada aos autos nenhum 

documento comprovando que houve contratação e utilização de serviço 

pela Reclamante à época em que a fatura discutida foi gerada. Sendo 

assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

Reclamada ao inscrever os dados da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito inexistente, devendo reparar os danos a ela 

causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA FIXA – 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇAO 

DO QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO 

EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA 

DOS SANTOS DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas, em que 

uma das partes alega inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova 

da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, 

surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção 

indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente 

de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra 

e ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada 

de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da 

ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Indefiro o pedido contraposto formulado 

pela Reclamada, tendo em vista que não restou comprovada a relação 

jurídica entre as partes. Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido no presente 

processo; 2 - CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual 
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deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso; 3 – OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada. 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à 

exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, omologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se.H Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022510-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GOMES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1022510-43.2019.8.11.0001 Reclamante: 

FABRICIO GOMES DE MIRANDA Reclamada: GOL LINHAS AÉREAS S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Passo ao exame do mérito. O Reclamante alega que adquiriu 

passagens aéreas da Reclamada para o trecho Porto Seguro/Cuiabá, com 

embarque previsto para o dia 10/12/2019, às 17:20h, porém o voo foi 

cancelado, sem qualquer justificativa, sendo fornecido voucher de 

hospedagem e o valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais) para alimentação, 

bem como foi reacomodado para outro voo no dia seguinte às 15h50 e 

chegada ao destino final em 19/12/2018 às 11:30h; - que o voo em que foi 

realocado, tinha previsão de chegada em Guarulhos, às 17h50, decolando 

para Cuiabá às 20h55, contudo, a aeronave posou em Campinas/SP, tendo 

que terminar o trajeto até o aeroporto de Guarulhos de ônibus, com isso, 

teve que ser realocado novamente em outro voo, que decolou no dia 

12/12/2019; -que sua viagem de Porto Seguro/Cuiabá demorou 

aproximadamente 48 horas para chegada ao seu destino final, em razão 

de ter sido realocado para outros voos, e que foi prestada assistência 

com alimentação e hospedagem, contudo o serviço não foi prestado de 

maneira eficiente, fato que lhe causou grandes transtornos. A Reclamada, 

em sua defesa, alega que os fatos decorrem do tráfego aéreo, uma vez 

que por condições climáticas o voo não pode decolar no horário 

programado e que procedeu a recolocação dos passageiros em outro 

voo, inclusive, foi fornecida toda assistência ao consumidor, inexistindo 

dever de indenizar. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. Analisando o processo e os documentos a 

ele acostados verifica-se que a Reclamada não juntou nenhum documento 

capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, trazendo somente 

documentos produzidos unilateralmente. Ademais, os cartões de 

embarque trazidos pelo Reclamante no processo comprovam que somente 

chegou ao seu destino final com aproximadamente 48 horas de atraso, 

inexistindo, qualquer prova de que o autor tenha dado causa a tal fato. A 

situação emanada do processo configura, à toda evidência, 

desconsideração para com a pessoa da consumidora, retirando do seu 

equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a condenação por danos 

morais. Trata-se, no caso, de relação de consumo, da qual restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela 

Reclamante decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e 

transtornos a que foram submetidos por culpa da empresa Reclamada, 

SENDO, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. 

Denota-se que inobstante a Reclamada tenha fornecido toda a 

assistência, consoante determina a Resolução n 400/2016 da ANAC esta 

não tem o condão de afastar a falha na prestação do serviço, pois o 

atraso foi desarrazoado, pelo que restou incontroverso o cancelamento 

do voo e perda da conexão gerou um tempo de espera de 

aproximadamente 48 horas, devendo ser reparados pelos danos 

experimentados. Neste sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE 

INTERNACIONAL. ATRASO AÉREO SUPERIOR A 4 HORAS. PERDA DE 

CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSISTÊNCIA NÃO 

PRESTADA DE FORMA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. ART. 14 

DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

REDUZIDO. 1. Hipótese em que a falha na prestação do serviço, 

transporte aéreo partindo de San Andrés com destino a Bogotá, culminou 

em atraso superior a seis horas, acarretando na perda das conexões 

seguintes e demora prolongada no destino final, Caxias do Sul. 2. De 

acordo com a tese da defesa, inobstante a necessidade de 

reprogramação do voo, a parte demandante recebeu toda assistência 

necessária, consoante determina a Resolução nº 400/2016 da ANAC. 3. 

Ocorre que tal justificativa não tem o condão da afastar a falha na 

prestação do serviço, pois o atraso foi exagerado. Ademais, verifica-se a 

falta de solução efetiva por parte da ré, que não comprovou ter prestado a 

adequada assistência à autora. 4. Transtornos ocasionados que justificam 

o dever de indenizar. A situação vivenciada pela autora, exsurge do fato 

de experimentarem sofrimento além do mero dissabor, caracterizando-se 

o dano moral. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71007961527, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

26-06-2019). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão 

e juros legais a contar da citação. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani 

de Moraes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014106-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANE FLORENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 730 de 804



Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014106-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEUZANE FLORENCIO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 330, I do CPC. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, proposta pela parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de suspensão 

de serviço elétrico em decorrência de inadimplência. Pois bem. Não 

obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova 

só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, 

que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar 

uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova 

tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente 

alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, 

é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que 

exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo 

Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou 

fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a 

inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao 

consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando 

sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o 

que é imposição diabólica.” In casu, a parte alega que houve em 

determinado período a suspensão de seus serviços elétricos de fatura 

que confirma estar paga, porem em inobservância as normas da ANEEL. 

Entretanto, não colaciona qualquer documentação a comprovação do 

alegado e sequer indica quais foram as normas da ANEEL descumpridas, 

qual fora o ato ilicito perpetrado pela concessionaria. Com efeito, a parte 

autora sequer especifica na exordial qual a data do corte, ou ainda qual 

fatura gerou a suspensão do fornecimento. Logo, não se desincumbindo 

de seu ônus probatório, quanto à alegada cobrança indevida, tenho pela 

inexistência de falhas na prestação dos serviços da Reclamada, o que 

implica na total improcedência da demanda. Ante ao exposto e por tudo 

que dos autos consta, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo 

Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a 

existência de falhas na prestação dos serviços da Reclamada. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS 

REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID PEDROSO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000078-93.2020.8.11.0001 Reclamante: 

DEIVID PEDROSO LINO Reclamada: OI BRASILTELECOM SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova. A nova 

sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia do 

julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: 

Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, 

dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o 

juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem 

aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em 

atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 

das questões preliminares arguidas pela ré. Portanto, quanto ao exame da 

preliminar suscitada pelo demandado, como o mérito é favorável ao réu, 

dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocada em 

atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No mesmo 

sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é 

parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma ter, deve 

o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. P.792). Passo ao julgamento do mérito. Pleiteia o 

Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que teve seus 

dados inscritos indevidamente em cadastro de proteção ao crédito pela 

Reclamada, ao argumento de que desconhece o débito negativado. A 

Reclamada, em defesa, alega que a cobrança é referente a serviços 

contratados e não pagos pelo Autor, o que torna legítima a cobrança e a 

inserção dos dados dela nos cadastros de proteção ao crédito. Por fim, 

formula pedido contraposto e a condenação do Reclamante em litigância 

de má-fé. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e, comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes anexando o contrato de 

prestação de serviços devidamente assinado pelo Reclamante, bem como 

cópia da CNH dele. Denota-se que a assinatura constante no contrato 

anexado pela Reclamada na defesa é visivelmente idêntica exarada nos 

documentos constantes da petição inicial, razão pela qual não prospera a 

alegação do Reclamante de que esta não seja sua. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA 

AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014)”. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza 

a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não 

havendo que se falar em inscrição indevida. A corroborar: “RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES RECONHECIDA. AUTORA NÃO SE 

DESINCUMBIU DE COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU 

PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJRS – Recurso Cível 

n. 71007637671, Terceira Turma Recursal Cível, turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 24/05/2018, Publicado em 

29/05/2018)”. Do mesmo modo, não merece procedência o pedido de 

condenação da empresa Reclamada por danos morais, porquanto não 

restou comprovada conduta ilícita da mesma ao inserir o nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito comprovado. 

Quanto ao pedido contraposto formulado pelo Reclamado, tenho-o por 

procedente, a fim de condenar o Reclamante ao pagamento do valor 
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negativado, eis que comprovada a relação jurídica entre as partes. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações tentou induzir em erro este juízo alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do 

CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DO 

VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. 

INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos 

documentação que comprova o vínculo jurídico entre as partes, bem como 

a existência de débito em aberto, revela-se devida, em caso de 

inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de órgãos 

de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a verdade dos 

fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, cabe a sua 

condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do 

NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, 

publicado em 01/09/2017).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Reclamante. OPINO, também, pela condenação do 

Reclamante à pena de litigância de má-fé que fixo em 9,9% sobre o valor 

da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 9,9% sobre 

o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do 

CPC/2015. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

FORMULADO PELA RECLAMADA E O FAÇO PARA: CONDENAR o 

Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada da importância de R$ 

767,58 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

legais a partir do seu vencimento. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021475-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1021475-48.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ANA ALICE SILVA SALES Reclamado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de conexão arguida pelo Banco 

Reclamado, tendo em vista que o contrato discutido no processo sob o n. 

1021469-41.2019.8.11.0001 é diverso daquele objeto desta demanda, 

podendo ser julgado separadamente. A nova sistemática processual 

trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, 

positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4º. As partes 

têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, 

incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do 

Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito 

sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios 

basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, 

celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões 

preliminares arguidas pela ré. Portanto, quanto ao exame da preliminar 

suscitada pelo demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se 

o exame das questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio 

da primazia do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a 

doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível 

dizer que não tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). 

Passo ao julgamento do mérito. A Reclamante pleiteia indenização por 

danos morais em razão da existência de restrição de seu nome em 

cadastro de proteção ao crédito promovida pelo Reclamado, ao argumento 

de que débito desconhece o débito negativado. Por sua vez, o Reclamado 

sustenta que a Reclamante firmou contrato de prestação de serviços com 

ela, e, em razão do inadimplemento de suas obrigações, seus dados foram 

inclusos no cadastro de proteção ao crédito. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamado se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 

juntada de proposta de abertura de contas e adesão a produtos e 

serviços pessoa física – cartão de assinatura, e, cópia do RG e do CPF da 

autora. Registra-se ainda que a assinatura aposta nos documentos 

apresentados na defesa é visivelmente idêntica à exarada pela 

Reclamante na petição inicial, não tendo sequer sido por ela impugnada, 

sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA 

AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014). Ademais, a Reclamante não trouxe 

nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento de suas obrigações 

com o banco, aliado ao fato de que ocultou tais informações em sua 

petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes, não havendo que se 

falar em inscrição indevida. Corroborando: “RELAÇÃO CONTRATUAL 

ENTRE AS PARTES RECONHECIDA. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE 

COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. 

RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJRS – Recurso Cível n. 

71007637671, Terceira Turma Recursal Cível, turmas Recursais, Relator: 

Luís Francisco Franco, Julgado em 24/05/2018, Publicado em 

29/05/2018)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

Reclamante. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020957-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO FERREIRA QUEIROZ SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT19509-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1020957-58.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ALBERTO FERREIRA QUEIROZ SANTANA Reclamada: SUBMARINO 

VIAGENS LTDA. SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. HOMOLOGO por sentença para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes nestes autos 

(ID. 30713677), e, com supedâneo no artigo 487, III, “b” do CPC, OPINO 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento em face de 

pedido de execução. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani Moraes Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020989-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE DE MORAES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR OAB - MT8463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020989-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARLETE DE MORAES PINTO REQUERIDO: BANCO BMG S.A, 

BANCO SEMEAR S/A S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Ilegitimidade 

passiva A parte Reclamada Banco Sememar S/A argui ilegitimidade de 

parte ad causam, vez que o apontamento feito nos órgãos de proteção ao 

crédito, conforme extrato aportado pela própria parte autora fora 

encaminhado por BANCO BMG S.A, pessoas jurídicas distintas. Forçoso 

reconhecer a ilegitimidade da parte reclamada. Com efeito, vislumbra-se 

que a reclamação da Reclamante se funda em cobranças feitas por 

BANCO BMG S.A, dos valores apontados nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse enfoque é que se reconhece a inexistência de legitimidade 

da parte reclamada BANCO SEMEAR S/A, para postular em juízo no que 

tange a causa de pedir, de modo que impõe reconhecer a ilegitimidade 

passiva arguida. Superada à preliminar, passo ao mérito. III – MÉRITO 

Pleiteia a reclamante, indenização por danos morais diante da inserção de 

seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela reclamada 

por débito no valor de R$418,32 (quatrocentos e dezoito reais e trinta e 

dois centavos), com data de inclusão em 25/02/2019, promovidos pela 

Reclamada. Neste sentido, argumenta que desconhece os referidos 

débitos, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a 

reclamada. Assim, pela consequente declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada em 

indenização por danos morais. Por sua vez, em sede de contestação, o 

reclamado BANCO BMG S/A aduz que a autora celebrou contrato em 

27/09/2011 o contrato de número 213261007, no valor total de R$ 

18.830,10, a ser pago em 87 parcelas de R$ 418,32. Afirma, ainda que o 

contrato de empréstimo consignado registrado sob o número 213261007 

fora renegociado devido a impossibilidade do BANCO BMG S/A de realizar 

os descontos das parcelas do referido contrato. Deste modo, a ausência 

de pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato.O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 
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comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pelo acolhimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pelo Banco SEMEAR S/A e julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC em 

relação a ele. No mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, no valor de R$418,32 

(quatrocentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), com data de 

inclusão em 25/02/2019, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva 

do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; CONDENAR o 

reclamado BANCO BMG S/A a compensar a reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Confirmo a decisão de 

ID 27491540. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase ( arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019664-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA CARDOZO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019664-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSA MARIA CARDOZO DOS SANTOS REQUERIDO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A SENTENÇA I- RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. II- MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito. 

Pleiteiam a Reclamante indenização por danos morais e materiais alegando 

que adquiriu passagens aéreas, a rota de ida e volta de Cuiabá/ MT para 

São Paulo/SP, com data de embarque para o dia 24/09/2019, com data de 

retorno no dia 01/10/2019. No entanto, alega que ao tentar realizar o check 

in foi informada que não havia reserva em seu nome, se vendo assim 

obrigada a comprar novas passagens aéreas em outra companhia aérea 

lhe causando transtornos. Assim, requer a condenação da Ré ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e 

danos materiais no valor de R$ 1.095,96 (mil, noventa e cinco reais e 

noventa e seis centavos), em razão da compra de nova passagem. A 

Reclamada, em sua defesa, alega que a Reclamante não se apresentou 

para o embarque com antecedência, motivo pelo qual se configurou o 

chamado no show. Aduz, ainda que não há nos autos nenhuma evidência 

de que não houve um erro de emissão e o bilhete está em aberto, 

constatando que houve NO SHOW e que não houve remarcação ou 

reembolso, tanto é verdade que como se vê acima, as passagem estão 

disponíveis, mas não foram utilizadas. Assevera, pois, que houve culpa 

exclusiva da Reclamante, inexistindo dever de indenizar. Analisado o 

processo e dos documentos acostados, verifica-se que a Reclamante não 

comprovou que compareceu com a antecedência de 1 hora para realizar 

check-in, a fim de embarcar no voo por ela contratado. Desta feita, em que 

pese a aplicação de inversão do ônus da prova em observância ao código 

consumerista, cediço que cabe a autora o ônus de comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito, e deste dever ela não se desincumbiu, ao teor 

do art. 373, I do CPC. Desta feita, resta configurada a excludente de 

responsabilidade da Reclamada e configurada a culpa exclusiva da 

Reclamante. Em assim sendo, não havendo provas suficientes da 

ocorrência da responsabilidade da Reclamada quanto a evento narrados 

na inicial, não há que se falar em dano material e dano moral, ora 

pleiteados pela autora. No mais, o argumento de que sofreu abalo também 

não merece prosperar, uma vez que o fato decorreu do atraso da 

Reclamante para o embarque inicial, inexistindo ato ilícito praticado pela 

Reclamada. A corroborar: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO 

DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. 

ATRASO DA PASSAGEIRA PARA O CHECK IN. PERDA DO EMBARQUE. 

CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. REQUISITOS PARA O DEVER DE 

INDENIZAR NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO DE CAUSALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

desrespeito, por culpa exclusiva do passageiro, às diretrizes adrede 

fixadas para sua apresentação com antecedência mínima no balcão de 

check in de transportadora aérea, disso tendo resultado a perda da 

oportunidade de embarque, induzem o acerto da sentença ao "concluir 

pela inexistência de nexo causal entre os transtornos e sintomas sofridos 

pela autora e algum ato praticado pela parte demandada, estando 

afastada, portanto, qualquer responsabilidade indenizatória desta 

relativamente aos fatos narrados nos autos". 2. Recurso desprovido por 

decisão unânime. (TJ-PE - APL: 4689661 PE, Relator: Fernando Eduardo de 

Miranda Ferreira, Data de Julgamento: 12/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: 11/07/2019) Sendo assim, concluo que a Reclamante não 

conseguiu demonstrar o abalo moral que alega ter sofrido, não se 

desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe competia, (art. 373, I do 

CPC), motivo pelo qual a ação é de ser julgada improcedente. III- 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado 

desta decisão. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55). Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES OAB - MT14498-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIETE AIR FRANCE (REQUERIDO)
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CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001542-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: OSCARLINA DE JESUS REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., SOCIETE AIR FRANCE S E N 

T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Ilegitimidade passiva CVC Inicialmente afasto a 

preliminar arguida pela reclamada. A alegação de ilegitimidade passiva da 

ré não procede, uma vez que, por ser a intermediadora da transação 

integra a cadeia de fornecedores e, assim, possui responsabilidade 

solidária perante o consumidor, conforme artigo 7º, parágrafo único do 

Código de Defesa do consumidor. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS. CANCELAMENTO DO VOO 

PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE AÉREO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE ATRAI A LEGITIMIDADE PASSIVA 

DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS MEDIANTE DEVOLUÇÃO RÉ. 

DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS, DE FORMA EXCEPCIONAL. DESCASO E DESÍDIA PARA 

COM OS CONSUMIDORES, ACARRETANDO OFENSA A ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71008285116, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/02/2019). 

Ilegitimidade passiva Air France A segunda Requerida arguiu o 

reconhecimento de legitimidade para figurar no polo passivo, vez que a 

Autora adquiriu as passagens aéreas por intermédio da primeira 

Requerida, bem como que o trecho do voo que a Autora relatou ter sido 

retirado da malha aérea, era de responsabilidade exclusiva de Gol Linhas 

Aéreas, sobre o qual a Air France não possui qualquer ingerência ou 

conhecimento. Analisando a preliminar suscitada e fatos narrados na 

inicial, verifica-se que assiste razão à Reclamada, até porque como 

delineado na inicial o trecho do voo de volta de Guarulhos/SP estava 

inteiramente aos cuidados da Gol, tanto que ela própria providenciou 

acomodação para a Autora. Assim, forçoso no caso em tela reconhecer a 

ilegitimidade de companhia Societe Air France. Superada às preliminares, 

passo ao mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

reclamante alega em sua petição inicial que adquiriu junto à CVC 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, ora 1ª requerida, um pacote 

de viagem, na qual incluía reserva de hotel e transporte aéreo, no valor 

total de R$ 16.795,72 (dezesseis mil, setecentos e noventa e cinco reais e 

setenta e dois centavos). Narra a Autora que tudo ocorreu dentro do 

esperado até o momento em que, já na sua viagem de volta ao Brasil, 

desembarcou no aeroporto de São Paulo e, ao se apresentar no balcão de 

atendimento da 2ª Requerida para o voo de Graulhos/SP à Cuiabá/MT, foi 

surpreendida com a informação de que este fora retirado da malha aérea. 

Afirma, ainda após o atendimento, a companhia se recusou a realoca-la 

em outro voo no mesmo horário, mesmo que por outra companhia aérea. A 

única alternativa ofertada foi um voo no dia 22.10.2019, às 09h20. Com 

isto, a requerente aceitou a hospedagem no Hotel SLEEP INN 

GUARULHOS. No entanto, a 2ª requerida não ofereceu transporte para 

locomoção até ao hotel, tendo ainda a requerente que desembolsar o valor 

de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) para pagamento de taxi. Deste modo, 

pugna pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização pelos 

danos materiais referente ao reembolso dos valores dispendidos com a 

transporte, além de indenização por danos morais em razão da enorme 

frustração causada pela não prestação do serviço. A reclamada, por sua 

vez, sustenta a ausência de responsabilidade das agências de turismos 

frente a situação pela qual a empresa aérea Societe Air France se 

encontra, o que caracteriza culpa exclusiva de terceiro capaz de afastar 

a responsabilidade civil dos demandados. Aduz que a responsabilidade 

pela restituição dos valores é da cia aérea que cancelou o voo, portanto, 

inexiste qualquer responsabilidade capaz de ensejar a condenação 

pretendida. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Ainda que os eventos narrados tenham ocorrido por fatos alheios à 

vontade da demandada, não se tem aqui a caracterização da excludente 

de responsabilidade, pois a causa de pedir não reside apenas na 

informação errônea prestada no site da ré, mas em absoluta insegurança 

do serviço prestado, já que deixou de cumprir com a expectativa buscada 

pelo consumidor a partir das informações que lhes foram apresentadas 

acerca da disponibilidade do voo por determinado valor para as datas 

pretendidas, uma vez que sequer proporcionaram a solução do problema 

buscando reacomodar a autora em novo voo pelo mesmo preço 

contratado, o que malfere a culpa exclusiva de terceiro. Deste modo, os 

argumentos vertidos na defesa não afastam a conclusão acima delineada, 

eis que a documentação juntada com a inicial demonstra que, mesmo após 

a confirmação do itinerário de viagem no momento da compra, houve o 

cancelamento do voo sem que a ré apresentasse nova solução ao autor 

além do aumento considerável no valor para aquisição de novas 

passagens. Com efeito, a requerida limita-se a sustentar a exclusão de 

sua responsabilidade, alegando que as informações sobre voos fazem 

parte da dinâmica exclusiva da companhia aérea. Todavia, o serviço por si 

fornecido veicula essas informações, as quais são colocadas à 

disposição dos consumidores. A impossibilidade da ré de conferir a 

veracidade das informações apresentadas por seus anunciantes perde 

efeito, eis que a forma da atuação da requerida para o fomento da sua 

atividade-fim (fornecimento do serviço) encontra-se previsto na cláusula 

geral de responsabilidade pelo risco do empreendimento, logo, respondem 

também por informações errôneas ou não fidedignas em relação às 

contratações que oferta. A situação comporta típica responsabilidade 

objetiva resultante da falha na prestação de serviços, como preconiza o 

art. 14, caput, do CDC, que prescinde da demonstração de culpa por parte 

do prestador de serviço. In verbis: Art. 14 - O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Da leitura do dispositivo supramencionado, 

conclui-se que, uma vez demonstrada a falha na prestação dos serviços 

e os danos deles decorrentes, deve o fornecedor responsabilizar-se 

pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, independentemente da 

verificação da existência de culpa. Ademais, de acordo com as normas e 

princípios do CDC, o consumidor tem direito ao reembolso dos valores 

pagos no caso de cancelamento de passagem aérea que sequer foi 

utilizada, e, no caso, com gasto além do previsto com hospedagem, que 

somente ocorreu em razão da alteração do itinerário da autora por falha 

da reclamada, sob pena de enriquecimento indevido das empresas 

envolvidas, sendo certo que a negativa, indevida, de restituição desses 

valores, na espécie, causou abalos materiais e imateriais aos reclamantes, 

os quais devem ser ressarcidos. No tocante ao pedido de ressarcimento 

de dano material do valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) dispendido à 

título de transporte, que desembolsara, razão assiste à reclamante. Isto 

porque, trouxe aos autos documento comprobatório (recibo) de que 

efetivamente arcou com essa despesa de hospedagem do dia 21.10.2019, 

ID 28112241 . Ademais, a situação emanada do processo configura, à 

toda evidência, desconsideração para com a pessoa do consumidor, 

retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a 

condenação por danos morais. Trata-se, no caso, de relação de consumo, 

da qual restou caracterizado o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Neste sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. 

A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO É 

OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), 

SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, 

FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, CASO FORTUITO OU 
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FORÇA MAIOR. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS 

OCASIONANDO O ATRASO E/OU CANCELAMENTO DO VOO QUE NÃO 

RESTARAM COMPROVADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 

POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, VENCIDOS O 

DESEMBARGADOR ANTÔNIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD, 

QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, E O DESEMBARGADOR 

UMBERTO GUASPARI SUDBRACK, QUE PROVIA, EM PARTE, A 

IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.(Apelação Cível, Nº 70080889579, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria 

Rodrigues de Freitas Iserhard, Redator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em: 28/06/2019). Logo, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado, assim, entendo cabível a procedência do pedido de dano moral. 

IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

arguida pela Reclamada Societe AIR FRANCE, e extinguo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em relação a ela. 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida pela reclamada CVC, e no mérito 

opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a reclamada 

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A a restituir a 

reclamante pelo dano material sofrido o valor de R$ 34,00 (trinta e quatro 

reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e 

juros legais a contar data do desembolso. CONDENAR a reclamada CVC 

BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A a compensar a 

reclamante pelos danos morais sofridos no valor total de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir desta data e juros legais a contar da citação. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017764-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN MARA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017764-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELLEN MARA CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a 

negativação de seu nome. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. No que tange a preliminar de 

falta de interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o 

art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a 

ação é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação 

a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, 

os quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, 

a parte reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por 

danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome, desta 

forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que 

se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. Da mesma forma, não há o que 

se falar em ausência de documentos indispensáveis à propositura da 

demanda, vez que a demanda está instruída com os documentos 

necessários para a sua análise. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Reclamada alega que o Autor contratou os 

serviços bancários, sendo devida a negativação, ante a inadimplência. No 

entanto, em que pesem as alegações da defesa, verifico que a Reclamada 

nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a 

origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por 

assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por 

força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 
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constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

do evento danoso. Por pertinência INTIME-SE a Reclamada, por oficial de 

justiça, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere 

aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa 

(não diária) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com incidência a partir do 

6º dia contado do recebimento da intimação, passível de majoração em 

ulterior decisão. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da 

Capital Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018396-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018396-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADALTO ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega 

ser indevida, nos valores de R$ 147,14 (cento e quarenta e sete reais e 

quatorze centavos), contrato nº. 0287665271, incluída em 10/03/2017. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos que originaram 

as negativações em comento, bem como indenização por danos morais. É 

a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. No mérito a pretensão é Procedente. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma indevido, verifico assim que se desincumbiu do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Alega ainda que a alteração do 

valor contrato não se deu de forma unilateral, acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens 

juntadas no bojo da contestação e as faturas apenas traduzem que a 

demandada reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, 

que em absoluto se caracterizam como documento, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos 

provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das 

cobranças objeto da presente, bem como da razão pela qual houve a 

alteração de valores, por assim não se descurou do ônus probatório que 

lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 
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que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar 

que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 

385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de negativação 

acostada aos autos, verifica-se que a parte Autora não possui outras 

negativações. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados para 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica e inexigibilidade dos débitos 

que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados do evento danoso. OPINO ainda para 

determinar a reclamada que, caso ainda não o tenha feito, exclua o nome 

da parte autora do cadastro de inadimplentes, em um prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa fixa (não diária) no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais), sujeita a majoração em ulterior decisão. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017757-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017757-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GISELE ROSA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA DATA 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual 

a parte autora alega se indevida, uma vez que não possui qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

164,02 (cento e sessenta e quatro reais e dois centavos), contrato nº. 

0297248848, inclusa em 12/10/2017. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada os serviços prestados, cujo contrato segue anexo. Ademais, a 

parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu 

devido à inadimplência, sendo que o Autor não acostou qualquer 

comprovante de pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e 

restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por fim, tenho por caracterizada a 

litigância de má-fé por parte do autor, ao passo que nega relação jurídica 

devidamente comprovada nos autos, em evidente alteração da verdade 

dos fatos. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados. Via de 

consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários 

mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, 

§ 2º do CPC. Também OPINO pela condenação da Reclamante ao 
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pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Intime-se eletronicamente. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013947-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS QUEIROZ ALBRING REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A., B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

A parte reclamante alega ter efetuado a compra de determinado produto 

junto ao site da empresa reclamada, alegando ter realizado o pagamento 

via boleto, e recebido comunicado via e-mail com a confirmação da 

compra. Alega ainda que não houve o recebimento do produto, de modo 

que entrado em contato com a empresa e teve a notícia de que inexistia 

qualquer pedido vinculado ao CPF do reclamante. Requer, ao fim, 

indenização por danos materiais no montante pago pelo produto, bem 

como indenização por supostos danos morais. Pois bem. Não obstante se 

tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser 

aplicada em questões específicas e desde que presente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, 

que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar 

uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova 

tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente 

alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, 

é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que 

exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo 

Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou 

fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a 

inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao 

consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando 

sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o 

que é imposição diabólica.” In casu, o Reclamante não se desincumbiu de 

seu ônus probatório, cabendo a este demonstrar a existência de qualquer 

falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. Com 

efeito, alega o reclamante ter efetuado a compra nos sites da reclamada, 

mas em momento algum comprova tal alegação, não juntando sequer mero 

print de tela onde consta o pedido feito. Ademais, alega ainda ter recebido 

email da empresa com a confirmação de compra, documento este que 

também não consta nos autos. Colaciona tão somente boleto bancário com 

comprovante de pagamento, o que não é suficiente para comprovação da 

realização do pedido, posto que não se consegue extrair de onde o boleto 

foi gerado. Deste modo, cabia ao reclamante a comprovação da existência 

de vícios na prestação de serviço, o que não o fez, não existindo qualquer 

documentação hábil a comprovar tal fato. Tenho, portanto, pela 

inexistência de qualquer ato ilícito a ser imputado a empresa, de modo que 

inexiste também pretensão indenizatória de qualquer natureza, o que 

implica na total improcedência da demanda. Ante ao exposto e por tudo 

que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a 

existência de falhas na prestação dos serviços da Reclamada. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021286-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SERGIO ALVES PADILHA RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S/A S 

E N T E N Ç A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Comprovante de Residência A reclamada 

levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou nenhum 

comprovante de residência em seu nome. Com efeito, deve ser priorizado 

o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que acabam 

acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos 

princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Superada às preliminares, passo ao exame do mérito. II - 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante, a declaração 

de inexigibilidade do débito, bem como indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débito no valor R$ 155,97 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e 

sete centavos, com data de inclusão em 17.03.2019, promovida pela 

Reclamada. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e 

não possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada, uma vez 

que nunca manteve qualquer relação jurídica com a Reclamada. A 

reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar o reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos 

autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando 

demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, 
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a reclamada juntou cópia de Termo de Adesão devidamente assinada pelo 

reclamante ID 29388679 , além de documentos pessoais. Vale frisar, que a 

semelhança da assinatura apresentada no contrato com aquela acostada 

nos documentos juntados na inicial, quais sejam: procuração e Termo de 

Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Ainda, tendo a reclamada apresentado o contrato devidamente 

assinado caberia ao reclamante apresentar prova de quitação dos valores 

em aberto, o que também não fez. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da Turma Recursal TJ/MT: E M E 

N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO 

ASSINADO APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Posto isto, concluo estar caracterizado que a parte 

autora alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de 

má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder 

pelos seus atos através de indenização. IV – DISPOSITIVO Diante do 

exposto, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos do autor. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, bem como: OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto apresentado para o fim de condenar a reclamante a pagar o 

valor total de R$ 167,97 (cento e sessenta e sete reais e noventa e sete 

centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de 

juros de mora a partir da contestação; Reconhecer a litigância de má-fé, 

para condenar a parte reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% 

(cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do 

advogado da parte Reclamada, extinguindo-se o processo com resolução 

do mérito, a teor do que dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, 

II, e 81, todos do Código de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 

9.099/95 c.c. Enunciado 136 FONAJE. Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019278-23.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JEVERSON JARDEL RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES Falta de interesse de agir Quanto à preliminar, REJEITO-A, 

não sendo obrigatória a reclamação administrativa. Extrato de Negativação 

A reclamada sustenta que o extrato de negativação apresentado pela 

autora não evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer 

a juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. 

Indefiro o pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa 

da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar 

aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas 

alegações. Passo ao mérito. III – MÉRITO Pleiteia o reclamante, indenização 

por danos morais diante da inserção de seu nome em cadastro de 

restrição de crédito promovida pela reclamada por débito no valor de 

R$151,17 (cento e cinquenta e um reais e dezessete centavos), com data 

de inclusão em 29/10/2019, promovido pela Reclamada. Neste sentido, 

argumenta que desconhece os referidos débitos, uma vez que não possui 

qualquer relação jurídica com a reclamada. Assim, pugna pela 

consequente declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada em indenização 

por danos morais. Por sua vez, em sede de contestação, a reclamada 

afirma que após análise do histórico da cobrança, foi constatado que a 

parte autora realizou cadastro referente à linha telefônica nº (65) 

99635-0551 vinculado ao contrato número 0371889170, serviços 

habilitados em 03/04/2019, com a titularidade da linha em seu nome, 

cadastrado em seu endereço e cancelamento do serviço em 27/09/2019. 

Aduz, ainda, que constam no sistema operacional diversos pagamentos 

anteriores, o que também comprova que o autor mantinha relação jurídica 

com a empresa. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida 

prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do 

nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, como pedido 

contraposto, pugna pela condenação do reclamante ao pagamento do 

débito inadimplido, além da condenação às penas de litigância de má-fé. 

Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome da autora, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 740 de 804



como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato.O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela 

reclamada, não merece ser acolhido, em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, e, destarte, a 

existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares arguidas e, no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: Declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor 

R$151,17 (cento e cinquenta e um reais e dezessete centavos), com data 

de inclusão em 29/10/2019, por conseguinte, determinar a exclusão 

definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 

CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do nome da 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase ( arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito
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REQUERENTE: CARLA FERNANDA ALVES PIRES REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II-PRELIMINAR Inversão do ônus da prova No 

tocante à preliminar arguida acerca da inaplicabilidade da inversão do 

ônus da prova, afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da 

prova, tendo em vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que 

com ele deve ser analisado. III - MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante, a declaração de inexigibilidade de 

débitos, bem como indenização por danos morais em razão da inserção do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 

609,45 (seiscentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), gerados 

em tese pelos contratos nº 73607683446442192016, com data de inclusão 

18/11/2019, promovido pela reclamada. Aduz, em sua peça inicial que 

desconhece o referido débito e não possui qualquer relação jurídica com a 

empresa demandada, uma vez que nunca manteve qualquer relação 

jurídica com a Reclamada. A reclamada, em sua defesa, afirma que não 

cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, dessa forma 

não há dever de indenizar. Cumpre mencionar que na contestação, a 

Reclamada colacionou aos autos, no ID 28526897 e 28526899, 

documentos que evidenciam de fato que os serviços foram contratados 

pela parte autora, tais como: Nota Fiscal emitida e Fica Cadastral 

devidamente assinados pela autora. Vale frisar que semelhança da 

assinatura apresentada no contrato com aquela acostada nos 

documentos juntados na inicial, é visualizada a olho nu, fato que afasta a 

conduta ilícita da requerida. No caso, desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Ainda, tendo a reclamada apresentado o contrato devidamente assinado 

caberia a reclamante apresentar prova de quitação dos valores em aberto, 

o que também não fez. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Nesse sentido, é 

a jurisprudência da Turma Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Posto isto, concluo estar provada a relação jurídica entre 

as partes e a legalidade do débito discutido nos autos. IV – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida pela Reclamada e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito
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REQUERENTE: GISELE GUIMARAES DA SILVA REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINAR Inépcia da Inicial Rejeito a preliminar de inépcia da inicial 

arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz de 

ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do art. 330, § 1º do NCPC. 

Ônus da prova Afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da 

prova, tendo em vista que se confunde com o mérito da ação, de modo 

que com ele deve ser analisado. Ausência de Interesse Destarte, REJEITO 

a preliminar de ausência de interesse de agir, não sendo obrigatória a 

reclamação administrativa. Superada às preliminares, passo à análise do 

mérito. III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual 

indefiro o pedido de realização de prova pericial, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a 

reclamante, a declaração de inexigibilidade do débito, bem como 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 439,29 

(quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), com data de 

inclusão 18/05/2019 promovida pela Reclamada. Aduz, em sua peça inicial 

que desconhece o referido débito e não possui qualquer relação jurídica 

com a empresa demandada, uma vez que nunca manteve qualquer 

relação jurídica com a Reclamada. A reclamada, em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, 

conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição 

de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato há relação 

contratual com a parte autora, o reclamado colacionou aos autos Extrato 

de Pedido devidamente assinado pela reclamante (ID 29234281 ), bem 

como boleto e nota fiscal emitidos em nome da Reclamante. Vale frisar, 

que a semelhança da assinatura apresentada no Extrato do Pedido de 

produtos com aquela acostada nos documentos juntados na inicial, quais 

sejam: procuração e declaração de hipossuficiência, bem como Termo de 

Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Ainda, tendo a reclamada apresentado o Extrato de Pedido 

devidamente assinado caberia a reclamante apresentar prova de quitação 

dos valores em aberto, o que também não fez. Ademais, verifica-se que o 

endereço cadastrado para recebimento dos produtos, emissão de boleto e 
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recebimento de nota fiscal é o mesmo endereço indicado pela Reclamante 

na inicial como sua residência. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da Turma Recursal TJ/MT: E M E 

N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO 

ASSINADO APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Posto isto, concluo estar caracterizado que a parte 

autora alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de 

má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder 

pelos seus atos através de indenização. Por fim, defiro o pedido 

contraposto, uma vez que restou comprovado a relação jurídica, bem 

como o débito existente. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante, bem como: I- OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto apresentado para o fim de condenar a reclamante a 

pagar o valor inscrito de R$ 439,29 (quatrocentos e trinta e nove reais e 

vinte e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

aplicação de juros de mora a partir do vencimento do débito; II- 

Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código 

de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis 

ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017113-03.2019.8.11.0001
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MARILDA HERMENEGILDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017113-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILDA HERMENEGILDO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A S E N T E N Ç A I-Relatório Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II-Preliminar Litispendência No tocante à 

preliminar arguida acerca da litispendência, esta não merece prosperar. 

Em análise dos autos nº 1017116-55.2019.8.11.0001, verifica-se que se 

tratam de restrições distintas. Perícia Grafotécnica Destarte, entendo 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica, faço isso, com fulcro 

no disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95, visto que há assinatura 

lançada nos documentos juntados na inicial, bem como há nos 

documentos juntados na contestação. Ausência de Interesse Destarte, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir, não sendo 

obrigatória a reclamação administrativa. Inépcia da Inicial O reclamado 

levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou nenhum 

comprovante de residência em seu nome. Com efeito, deve ser priorizado 

o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que acabam 

acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos 

princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual, razão pela qual rejeito a preliminar. Passo à análise do mérito. 

III-MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a 

reclamante a declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito, no valor de R$ 639,39 (seiscentos e trinta e nove 

reais e trinta e nove centavos), data da Inclusão: 27/03/2019, CONTRATO: 

4180530057624000, promovido pelo Banco reclamado. Aduz ainda que 

desconhece o referido débito e não possui qualquer relação jurídica com a 

empresa demandada. A reclamada, em sua defesa, afirma que não 

cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente, de modo que 

é titular do cartão de crédito, conforme documentos acostados aos autos, 

razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Por fim, pugna pela 

condenação do reclamante às penas de litigância de má-fé. Visando 

demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, 

o reclamado juntou cópia da Proposta de Adesão, devidamente assinado 

pela reclamante ID 28520645 . Vale frisar que semelhança da assinatura 

apresentada no contrato com aquela acostada nos documentos juntados 

na inicial é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. No caso, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Ainda, tendo a reclamada 

apresentado o contrato devidamente assinado caberia a reclamante 

apresentar prova de quitação dos valores em aberto, o que também não 

fez. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão 

do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe 

à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 
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comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse diapasão: 

E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR REJEITADA - 

INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO APRESENTADO PELA 

RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM 

SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Posto isto, concluo estar caracterizado que a parte 

autora alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de 

má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder 

pelos seus atos através de indenização. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante. 1-Reconhecer a litigância de má-fé, 

para condenar a parte reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% 

(cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do 

advogado da parte Reclamada, extinguindo-se o processo com resolução 

do mérito, a teor do que dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, 

II, e 81, todos do Código de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 

9.099/95 c.c. Enunciado 136 FONAJE. Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019561-46.2019.8.11.0001
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ZILDA MESSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019561-46.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ZILDA MESSIAS DOS SANTOS REQUERIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. S E 

N T E N Ç A I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II- PRELIMINAR Prescrição A requerida invoca preliminar de 

prescrição, sob o fundamento que a inscrição remonta há mais de 03 

(três) anos, contados da propositura da presente demanda, o que a 

inviabiliza em sua pretensão reparatória. Sem a razão. No caso em tela, o 

prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3º, V, do CC, 

vejamos: Art. 206. Prescreve: [...] §3º. Em 3 (três) anos: [...] V - a 

pretensão de reparação civil; Ocorre que o termo inicial do prazo 

prescricional é a partir da data da ciência e não da inscrição indevida em 

s i .  N e s s e  d i a p a s ã o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o 

nº:1000214-93.2018.811.0055Origem:Juizado Especial Cível de Tangará 

da Serra. Recorrente(s):PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO. 

Recorrido(s): EMBRATEL TVSAT. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Data do Julgamento:01/07/2019. E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO 

PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL 

OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando relação de consumo, aplica-se 

ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que 

sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo 

consumidor. Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor 

tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de 

proteção ao crédito em 2017 ao tentar realizar compra, ajuizando a ação 

de reparação de danos morais em 2018.Os autos estão devidamente 

instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em 

que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do 

NCPC. Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser 

declarada como inexistente. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a 

obrigação de indenizar. O montante fixado deve servir para reparação do 

dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de 

razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o 

presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a 

negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a 

relação jurídica entre as partes. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (N.U 1000214-93.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019). Ausência de Prova Mínima 

Destarte, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir, não 

sendo obrigatória a reclamação administrativa. Extrato de Negativação Do 

mesmo modo, a reclamada sustenta que o extrato de negativação 

apresentado pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Superada às preliminares, 

passo à análise do mérito. III- MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia a reclamante, a declaração de inexistência de débito, bem como 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 390,87 (trezentos 

e noventa reais e oitenta e sete centavos), com data de inclusão 

28/08/2016, promovido pela reclamada. Aduz, em sua peça inicial que 

desconhece o referido débito, uma vez que o serviço prestado nunca foi 

contratado. A reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, conforme documentos 
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acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Afirma, a Reclamada que a parte Autora adquiriu a linha nº 

65996447469 e o plano de serviços, deste modo, a ausência de 

pagamento é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a 

devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção 

do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, como pedido 

contraposto, pugna pela condenação do reclamante ao pagamento do 

débito inadimplido, além da condenação às penas de litigância de má-fé. 

Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome da autora, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da autora 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pelo consumidor, deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

empresa reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua 

falha na prestação de serviço ao inserir o nome do reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito não comprovado. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do 

presente processo é a restrição mais antiga em nome do reclamante, 

portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. 

Inobstante afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição posterior em nome do requerente impõe a redução do 

quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). III- 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 - 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado, no valor de R$ 390,87 

(trezentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), com data de 

inclusão 28/08/2016, bem como determinar a exclusão definitiva da 

restrição em relação ao débito discutido nestes autos; 2 – Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020632-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020632-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAURICIO FERREIRA MIRANDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Extrato de Negativação A reclamada sustenta 

que o extrato de negativação apresentado pela autora não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Passo ao mérito. III – MÉRITO Pleiteia O reclamante, indenização por danos 

morais diante da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 
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crédito promovida pela reclamada por débito no valor de R$115,55 (cento 

e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), com data de inclusão 

05/10/2019, promovida pelo banco Reclamado. Neste sentido, argumenta 

que desconhece os referidos débitos, uma vez que não possui qualquer 

relação jurídica com a instituição financeira. Assim, pugna pela anulação 

do negócio jurídico com a consequente declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação, bem como pela condenação da 

reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, em sede de 

contestação, o reclamado se limita a afirmar que não conduta ilícita 

ensejadora da reparação de dano moral. Destarte, embora tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado e não 

tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força 

do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito 

negativado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E 

FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA 

INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova.A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call 

center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas 

e telas de computador interno.Não restando comprovada a contratação e 

a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida 

a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o 

consumidor suportar os riscos do negócio.A inscrição indevida do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, sendo a única 

restrição constante do extrato.O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado segundo critérios de razoabil idade e 

proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. (N.U 

1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). 

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO 

DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA 

RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a 

impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao 

benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente 

possui condições de arcar com as despesas processuais, deve 

prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.2. A reclamada 

não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a 

legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, 

pois não juntou comprovação de contratação dos serviços.3. As telas 

sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente 

e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica 

contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o 

dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem 

como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.(N.U 

1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, Publicado no 

DJE 07/06/2019). Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada 

a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante, 

resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o único 

registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 do STJ. 

IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida, e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, para: 1 – Declarar a 

inexistência do débito aqui litigado no valor de R$115,55 (cento e quinze 

reais e cinquenta e cinco centavos), com data de inclusão 05/10/2019, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; 2 - CONDENAR a reclamada a compensar 

a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo 

índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase ( arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016036-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSIKA DA SILVA AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. S E N 

T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINARES Prescrição A requerida invoca preliminar de 

prescrição, sob o fundamento que a inscrição remonta há mais de 03 
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(três) anos, contados da propositura da presente demanda, o que a 

inviabiliza em sua pretensão reparatória. Sem a razão. No caso em tela, o 

prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3º, V, do CC, 

vejamos: Art. 206. Prescreve: [...] §3º. Em 3 (três) anos: [...] V - a 

pretensão de reparação civil; Ocorre que o termo inicial do prazo 

prescricional é a partir da data da ciência e não da inscrição indevida em 

s i .  N e s s e  d i a p a s ã o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o 

nº:1000214-93.2018.811.0055Origem:Juizado Especial Cível de Tangará 

da Serra. Recorrente(s):PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO. 

Recorrido(s): EMBRATEL TVSAT. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Data do Julgamento:01/07/2019. E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO 

PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL 

OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando relação de consumo, aplica-se 

ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que 

sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo 

consumidor. Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor 

tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de 

proteção ao crédito em 2017 ao tentar realizar compra, ajuizando a ação 

de reparação de danos morais em 2018.Os autos estão devidamente 

instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em 

que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do 

NCPC. Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser 

declarada como inexistente. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a 

obrigação de indenizar. O montante fixado deve servir para reparação do 

dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de 

razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o 

presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a 

negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a 

relação jurídica entre as partes. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (N.U 1000214-93.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019). Extrato de Negativação Do 

mesmo modo, a reclamada sustenta que o extrato de negativação 

apresentado pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Adequação do valor da 

causa No tocante à preliminar de adequação do valor da causa 

inicialmente atribuído pelo autor, não merece acolhimento, uma vez que o 

valor atribuído tem efeito meramente estimativo, podendo ser redefinido 

pelo Juízo. Passo ao mérito. III – MÉRITO Pleiteia a reclamante, indenização 

por danos morais diante da inserção de seu nome em cadastro de 

restrição de crédito promovida pela reclamada por débito no valor de 

R$136,11(cento e trinta e seis reais e onze centavos), com data de 

inclusão 31/10/2015, promovido pela Reclamada. Neste sentido, argumenta 

que desconhece os referidos débitos, uma vez que não possui qualquer 

relação jurídica com a reclamada. Assim, pugna pela consequente 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada em indenização por danos morais. 

Por sua vez, em sede de contestação, a reclamada afirma que após 

análise do histórico da cobrança, foi constatado que a parte autora 

realizou cadastro referente à linha telefônica nº (65) 99917-4799 (conta 

0241590839), em 12.03.2015. Aduz, ainda, que constam no sistema 

operacional diversos pagamentos anteriores, o que também comprova que 

o autor mantinha relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência 

de pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por fim, como pedido contraposto, pugna pela condenação do 

reclamante ao pagamento do débito inadimplido, além da condenação às 

penas de litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

requerente. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome da autora, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato.O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 
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existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela 

reclamada, não merece ser acolhido, em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, e, destarte, a 

existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares arguidas e, no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, no valor 

R$136,11(cento e trinta e seis reais e onze centavos), com data de 

inclusão 31/10/2015, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do 

nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; CONDENAR a 

reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, para proceder à exclusão do nome da Reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase ( arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001078-31.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA CAETANO DE OLIVEIRA REQUERIDO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Pedido de gratuidade 

da justiça Não é na sentença o momento próprio para o juiz manifestar 

acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos 

Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de 

regência 9.099/95. Assim, somente na hipótese de interposição de 

recurso inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada. Superada às preliminares, passo ao mérito. III – MÉRITO 

Pleiteia a reclamante, indenização por danos morais diante da inserção de 

seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela reclamada 

por débito no valor de R$ 146,98 (cento e quarenta e seis reais e noventa 

e oito centavos), com data vencimento 07/04/2018, promovido pela 

Reclamada. Neste sentido, argumenta que desconhece os referidos 

débitos, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a 

reclamada. Assim, pugna pela consequente declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação, bem como pela condenação da 

reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, em sede de 

contestação, a reclamada de forma genérica afirma que não cometeu 

nenhum ato ilícito que ensejasse a reparação. Destarte, embora tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. A reclamada em sua contestação 

insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado 

em observância ao seu sistema interno assinatura em nome da autora, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 
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prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato.O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e, no 

mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: Declarar a inexistência 

do débito aqui litigado e, no valor no valor de R$ 146,98 (cento e quarenta 

e seis reais e noventa e oito centavos), com data vencimento 07/04/2018, 

por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito; CONDENAR a reclamada a compensar 

a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis 

mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo 

índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase ( arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019970-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEJALMA MOREIRA FERREIRA REQUERIDO: NOVA 

PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminarmente, acolho 

a preliminar de retificação do polo passivo, tão somente para retificar a 

nomenclatura do reclamado. Sem mais preliminares, passo a análise do 

mérito da demanda. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é 

fato incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o 

débito é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos, seja o contrato devidamente 

assinado pela parte Reclamante, nem outros elementos de prova, de forma 

a demonstrar que foi a reclamante que utilizou e/ou solicitou serviços que 

teriam resultado no débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

posta na inicial. Ao contrário, a reclamada confessa que não fora o 

reclamante o responsável pelo debito negativado, alegando a ocorrência 

de fraude por parte de terceiros. Ressalta-se que tal fato não exclui a 

responsabilidade da empresa reclamada, posto que falhou no dever de 

vigilância. Assim, o apontamento dos dados da parte reclamante nos 

órgãos de proteção constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Insta ressaltar que a 

responsabilidade de referida reclamada como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante. Os 
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artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o 

patrimônio moral da autora, causando lesão a sua honra e reputação. 

Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de 

prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência 

comum. O apontamento dos dados da reclamante aos órgãos de proteção 

ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e 

enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: CONSUMIDOR. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO 

CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU 

MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que não 

acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR inexistente a dívida 

objeto da presente demanda, bem como pela condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta decisão e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS 

REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017885-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENISE PEREIRA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017885-63.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

JENISE PEREIRA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES Prescrição A requerida invoca preliminar de prescrição, 

sob o fundamento que a inscrição remonta há mais de 03 (três) anos, 

contados da propositura da presente demanda, o que a inviabiliza em sua 

pretensão reparatória. Sem a razão. No caso em tela, o prazo 

prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3º, V, do CC, 

vejamos: Art. 206. Prescreve: [...] §3º. Em 3 (três) anos: [...] V - a 

pretensão de reparação civil; Ocorre que o termo inicial do prazo 

prescricional é a partir da data da ciência e não da inscrição indevida em 

s i .  N e s s e  d i a p a s ã o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o 

nº:1000214-93.2018.811.0055Origem:Juizado Especial Cível de Tangará 

da Serra. Recorrente(s):PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO. 

Recorrido(s): EMBRATEL TVSAT. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Data do Julgamento:01/07/2019. E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO 

PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL 

OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando relação de consumo, aplica-se 

ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que 

sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo 

consumidor. Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor 

tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de 

proteção ao crédito em 2017 ao tentar realizar compra, ajuizando a ação 

de reparação de danos morais em 2018.Os autos estão devidamente 

instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em 

que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do 

NCPC. Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser 

declarada como inexistente. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a 

obrigação de indenizar. O montante fixado deve servir para reparação do 

dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de 
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razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o 

presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a 

negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a 

relação jurídica entre as partes. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (N.U 1000214-93.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019). Extrato de Negativação Do 

mesmo modo, a reclamada sustenta que o extrato de negativação 

apresentado pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Incompetência Territorial A 

reclamada levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou 

nenhum comprovante de residência em seu nome. Com efeito, deve ser 

priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Superada às preliminares, passo ao exame do mérito. III – 

MÉRITO Pleiteia a reclamante, indenização por danos morais diante da 

inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela 

reclamada por débito no valor de R$54,16 (cinquenta e quatro reais e 

dezesseis centavos), com data de inclusão m 23/05/2016, referentes ao 

contrato 0001733268201603 e 0001733268201602, promovidos pela 

Reclamada. Neste sentido, argumenta que desconhece os referidos 

débitos, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a 

reclamada. Assim, pugna pela consequente declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação, bem como pela condenação da 

reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, em sede de 

contestação, a reclamada afirma que não cometeu nenhum ato ilícito que 

ensejasse a reparação. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

requerente. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome da autora, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato.O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e, 

no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: Declarar a 

inexistência do débito aqui litigado e, no valor no valor de R$54,16 
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(cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), com data de inclusão em 

23/05/2016, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; CONDENAR a reclamada a 

compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de 

R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais 

(40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase ( arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos 

Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014627-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014627-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

AILTON ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. S E N T E N Ç A I-Relatório Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. II-MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia o reclamante a declaração de inexistência de débito, bem como 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 673,13 (seiscentos e 

setenta e três reais e treze centavos), com data de inclusão 13/05/2018, 

promovido pelo Banco reclamado. Aduz ainda que desconhece o referido 

débito e não possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada. 

O banco reclamado, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar o reclamante inadimplente, de modo que é titular do cartão 

de crédito CASAS BAHIA sob o nº 4271 XXXX XXXX 5014, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Por fim, pugna pela condenação do reclamante às penas 

de litigância de má-fé. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da Proposta de 

Emissão do Cartão, devidamente assinado pelo reclamante ID 27371728 . 

Vale frisar que semelhança da assinatura apresentada no contrato com 

aquela acostada nos documentos juntados na inicial é visualizada a olho 

nu, fato que afasta a conduta ilícita da requerida. No caso, desnecessária 

a realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Ainda, tendo a reclamada apresentado o contrato devidamente 

assinado caberia a reclamante apresentar prova de quitação dos valores 

em aberto, o que também não fez. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse diapasão: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR 

REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Posto isto, concluo estar caracterizado que a parte 

autora alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de 

má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder 

pelos seus atos através de indenização. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. 1-Reconhecer 

a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor da parte 

reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 

que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, em favor do advogado da parte Reclamada, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõem os artigos 292, 

§3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código de Processo Civil/2015, 

artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136 FONAJE. Em razão da 

condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017853-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNA PRISCILA CARVALHO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017853-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUANNA PRISCILA CARVALHO LEAL REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Inicialmente 

ressalto que a reclamada, fora devidamente citada (ID 28520361 ), Cumpre 

esclarecer que nos Juizados Especiais a revelia somente é decretada 

quando a parte reclamada deixa de comparecer em audiência e a 

confissão ficta somente se aplicar diante da inércia quanto à 

apresentação da peça de defesa. Passo a decidir a ação, com supedâneo 

no art. 23 da LJE. II- MÉRITO No caso vertente a Reclamada apenas 

incorreu, em confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e 

de impugnar os documentos acostados à petição inicial, pelo que incide a 

presunção de veracidade dos fatos alegados na peça inaugural, 

documentos estes que comprovam à saciedade a ilicitude praticada pela 

Reclamada que negativou o nome da Reclamante sem devida 

comprovação da relação contratual entres as partes. Assim, reputa-se 

indevida a manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. 

Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. A proposito: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e 

faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de 

computador interno.Não restando comprovada a contratação e a origem 

do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a 

restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o 

consumidor suportar os riscos do negócio.A inscrição indevida do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, sendo a única 

restrição constante do extrato.O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado segundo critérios de razoabil idade e 

proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. (N.U 

1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). 

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO 

DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA 

RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a 

impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao 

benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente 

possui condições de arcar com as despesas processuais, deve 

prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.2. A reclamada 

não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a 

legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, 

pois não juntou comprovação de contratação dos serviços.3. As telas 

sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente 

e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica 

contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o 

dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem 

como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.(N.U 

1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, Publicado no 

DJE 07/06/2019). III- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial, para: Declarar a inexistência do débito aqui 

litigado, no valor R$ 2.169,60 (dois mil e cento e sessenta e nove reais e 

sessenta centavos) referentes ao contrato de n° 134186715 o incluso na 

data de (18/06/2018), por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do 

nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; CONDENAR a 

reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, para proceder à exclusão do nome da Reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase ( arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005924-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA CARDELICHIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005924-28.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

TAINARA CARDELICHIO RAMOS REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A I 

– RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINAR Extrato de Negativação Do mesmo modo, a reclamada 
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sustenta que o extrato de negativação apresentado pela autora não 

evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada 

de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Superada à preliminar, passo ao mérito. III – MÉRITO Pleiteia a reclamante, 

indenização por danos morais diante da inserção de seu nome em 

cadastro de restrição de crédito promovida pela reclamada por débito no 

valor de R$ 73,81 (setenta e três reais e oitenta e um centavos), com data 

de inclusão 20/04/2017, promovido pela Reclamada. Neste sentido, 

argumenta que desconhece os referidos débitos, uma vez que não possui 

qualquer relação jurídica com a reclamada. Assim, pugna pela 

consequente declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada em indenização 

por danos morais. Por sua vez, em sede de contestação, a reclamada 

afirma que após análise do histórico da cobrança, foi constatado que a 

parte autora realizou cadastro referente à linha telefônica nº (65) 9996 - 

3532, em 07.10.2015, do sistema pré-pago para pacote de serviços da 

modalidade controle, o que ocasionou a emissão de faturas mensais. 

Aduz, ainda, que constam no sistema operacional diversos pagamentos 

anteriores, o que também comprova que a autora mantinha relação jurídica 

com a empresa. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida 

prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do 

nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, pugna pela 

condenação da reclamante às penas de litigância de má-fé. Destarte, 

embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a contratação pela parte requerente. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da autora, possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas 

colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas 

telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus programas de 

software, que em absoluto não se caracterizam como documentos, 

porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que 

tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como 

prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos 

que não devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, 

contra a parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou 

provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato.O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não 

restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito 

pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: Declarar a inexistência do 

débito aqui litigado e, no valor R$ 73,81 (setenta e três reais e oitenta e um 

centavos), com data de inclusão 20/04/2017, por conseguinte, determinar 

a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos 
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morais sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do nome da 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase ( arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT20148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000371-63.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA REQUERIDO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS 

AEREAS S.A. S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II-MÉRITO Trata-se de ação de 

indenização por danos morais proposta por LARISSA MARQUES DE 

ARRUDA E SILVA em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A e CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, todos qualificados 

nos autos. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. 

Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes neste processo, 

constante no Termo acostado no ID 28548687 , entre LARISSA MARQUES 

DE ARRUDA E SILVA e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A, para que surta os efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Contudo, 

considerando o prosseguimento da ação em face reclamada de GOL 

LINHAS AÉREAS S/A, passo a decidir. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde as 

partes reclamadas estão mais aptas a em o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo à reclamada 

provar a veracidade do alegado na qualidade de fornecedoras de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Pois bem. 

Verifico que a parte Reclamante adquiriu com a Reclamada GOL LINHAS 

AÉREAS S/A, passagens de Cuiabá-MT para a cidade de Florianópolis. O 

embarque foi inicialmente marcado e contratado para o dia 19/01/2015 às 

03h40min com chegada a São Paulo conexão às 07h10min, e chegada ao 

destino final às 09h23min, conforme reserva nº 149548697. Contudo 

afirma que recebeu informação de alteração de horário de voo menos de 

72 (setenta e duas) horas de seu embarque, ocorrendo retardamento de 

04 horas na chegada ao destino final. Isto porque o voo estava contratado 

para saída às 03h40min passou seu embarque para 06h20min, com 

chegada ao destino final apenas às 13h57min da tarde, ou seja, com mais 

de 04 (quatro) horas de diferença, pois antes a chegada seria antes das 

10h00min da manhã. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Compulsando os autos e os 

documentos acostados, verifico que a Reclamante comprova aquisição de 

passagens, bem como que houve a reacomodação do voo no mesmo dia 

contratado, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Pois bem, sem maiores 

delongas, é entendimento da nossa Turma Recursal que atraso de voo 

inferior a quatro horas, desde que prestada assistência ao passageiro, 

não gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, devendo a parte 

autora demonstrar nos autos os danos efetivamente sofridos. Recurso 

Inominado nº 0013883-43.2014.811.0001 Origem: Quarto Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Recorrente: VRG LINHAS AEREAS S/A Recorrido: LUIS 

CUSTODIO GAMA RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA –TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO POR MAIS 

DEZ HORAS – LAPSO SUPERIOR AO LIMITE TOLERADO (QUATRO 

HORAS). Diante das peculiaridades atinentes ao transporte aéreo de 

passageiros, o atraso de voo até o limite de quatro horas, desde que 

prestada a devida assistência ao passageiro, não caracteriza ato ilícito, 

nem enseja dano moral na modalidade in re ipsa (artigos 230 e 231 do CBA 

e artigos 3º e 4º da Resolução 141/2010 da ANAC) Analisando 

atentamente os autos, verifico que não há comprovação de danos 

eventualmente sofridos pela parte reclamante em decorrência do atraso 

no voo. Por fim, com relação à alegação de que o tempo total da viagem 

sofreu atraso de mais de quatro horas, razão pela qual seria devida a 

indenização, analisando os autos, não é possível verificar a demonstração 

de tais fatos, não havendo como, portanto, subsidiar a condenação. 

Diante disso, não há que se falar em indenização por danos morais, 

devendo tal pedido, portanto, ser julgado improcedente. III-DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença 

ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021951-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEITON CASO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021951-86.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RONICLEITON CASO FERNANDES REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Passo ao exame do mérito. O Reclamante alega que adquiriu 

bilhete de passagem rodoviário de numeração 365317, itinerário 

Cuiabá/MT, saindo em 28/04/2019, com destino a cidade de Juína/MT, 

tendo trocado de ônibus para ir ao seu destino final, que era na cidade de 

Aripuanã/MT, no dia 29/04/2019. Assim, ao chegar a Aripuanã/MT (destino 

final), pegou a mala entregue pelo funcionário da ré, se dirigiu ao hotel 

onde ficaria hospedado, contudo, ao abrir a bagagem o mesmo verificou 

que, apesar de idêntica à sua, AQUELA NÃO ERA A SUA MALA, pois os 

itens encontrados em seu interior não lhe pertenciam, ou seja, a ré havia 

TROCADO A MALA DO AUTOR COM A DE OUTRO PASSAGEIRO. 

Ressalta, ainda, que como o autor iria ministrar o curso de Primeiros 

Socorros, colocou todos os materiais que seriam utilizados durante as 

aulas dentro da sua mala, sendo: 1 (um) boneco rcp, 1 (uma) boneca rcp, 
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7 (sete) talas moldáveis, 4 (quatro) cordas resgates, 1 (um) teclado para a 

apresentação, 1 (uma) máscara de ventilação. Por fim, requer a 

condenação dos morais decorrentes da falha na prestação de serviço da 

demandada. A Reclamada, em defesa, rechaça os argumentos 

sustentados pela demandante, ressaltando a inexistência de elementos 

capaz de ensejar os danos nos termos declinados na inicial. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Analisado o processo verifico que resta incontroverso o extravio da 

bagagem da Reclamante durante sua viagem de Cuiabá/MT a Aripuanã/MT. 

Diante de tal quadro, é de se reconhecer que emerge indubitavelmente a 

responsabilidade da empresa Reclamada em reparar os danos sofridos 

pela Reclamante, que embarcou com as suas bagagens em perfeito 

estado e não as recebeu ao tempo contratado. Portanto, tenho que 

procedente o pleito no que tange à indenização pelos danos morais 

sofridos, porquanto inegável que o extravio, ainda que temporário, de 

objetos pessoais gera um sofrimento e abalo incomuns, configurando mais 

do que o mero desconforto comum do cotidiano, afetando o bem estar 

psíquico do indivíduo, motivo pelo qual merece a justa reparação. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE 

PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO 

TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. No caso 

concreto, o atraso na entrega da bagagem, em que pese transcorrido 

durante poucas horas, ensejou a configuração de dano moral, ante a 

conjunção do tempo de espera do autor pela chegada dos seus pertences 

e a negativa da ré de entregá-los no hotel em que hospedado o 

demandante, obrigando-o a retornar ao aeroporto com o intuito de 

recuperá-los. "Quantum" indenizatório fixado em R$1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), com acréscimo de juros de mora, de 1% ao mês, desde 

a citação, e correção monetária, pelo IGP-M, desde a presente sessão de 

julgamento, na forma da Súmula n.º 362/STJ. Recurso de apelação 

provido. (Apelação Cível Nº 70068919513, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 28/04/2016) Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - CONDENAR a Reclamada, a pagar à Reclamante, o valor de 

R$6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais sofridos, valores este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente decisão e juros legais a contar da citação. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas ou honorários, nesta fase, inexistente litigância de 

má-fé. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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RENATO SIMOES SCHMITT (REQUERENTE)
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AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022339-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENATO SIMOES SCHMITT REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AGUIA TUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, AVIANCA S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Homologação Trata-se de ação de 

indenização por danos morais proposta por RENATO SIMOES SCHMITT em 

desfavor de AVIANCA e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A e AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, todos 

qualificados nos autos. Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo eficácia 

da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de 

Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes neste 

processo, constante no Termo acostado no ID 28865294, entre RENATO 

SIMOES SCHMITT e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A e AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, para que surta os 

efeitos jurídicos e legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Revelia Conforme Termo de Audiência de Conciliação, a 

Reclamada AVIANCA não compareceu, porquanto foi devidamente citada 

e intimada a comparecer à audiência conciliatória. No Juizado Especial 

Cível cabe à parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência ou 

tratando-se de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso 

contrário serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional 

de Juizados Especiais. Devemos nos ater ao fato de que o rigor da 

exigência do comparecimento pessoal das partes às audiências 

designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos Juizados 

Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em se 

tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador, 

conforme artigo 20 da lei 9.099/95. Por outro lado, registro que na 

presente lide há existência de duas reclamadas e embora a primeira 

reclamada não tenha comparecido na audiência de conciliação e tenha 

apresentado sua defesa fora do prazo legal, a segunda reclamada juntou 

contestação que por si só afasta os efeitos da revelia, conforme dispõe 

artigo 320, do Código de Processo Civil. II-MÉRITO Contudo, considerando 

o prosseguimento da ação em face reclamada de AVIANCA, passo a 

decidir. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde as partes reclamadas estão mais 

aptas a em o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbindo à reclamada provar a veracidade do 

alegado na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Pois bem. Verifico que a parte 

Reclamante adquiriu com a Reclamada passagens áreas de ida e volta 

para Fortaleza, sendo a ida no dia 10.08.2019 e o retorno no dia 

19.08.2019. Porém, exatamente um mês antes da viagem em família, 

receberam uma ligação para que se dirigisse até a sede da reclamada. Na 

ocasião foi informada de que os voos haviam sido cancelados. Deste 

modo, pugna pela condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização pelos danos morais em razão da enorme frustração causada 

pela não prestação do serviço. Por se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas 

estão mais aptas a provar o insucesso da demanda do que aquele a 

demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A situação comporta típica responsabilidade objetiva 

resultante da falha na prestação de serviços, como preconiza o art. 14, 

caput, do CDC, que prescinde da demonstração de culpa por parte do 

prestador de serviço. Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Da leitura do dispositivo supramencionado, 

conclui-se que, uma vez demonstrada à falha na prestação dos serviços 

e os danos deles decorrentes, deve o fornecedor responsabilizar-se 

pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, independentemente da 

verificação da existência de culpa. Ademais, de acordo com as normas e 

princípios do CDC, o consumidor tem direito ao reembolso dos valores 

pagos no caso de cancelamento de passagem aérea que sequer foi 

utilizada, sob pena de enriquecimento indevido das empresas envolvidas, 
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sendo certo que a negativa, indevida, de restituição desses valores, na 

espécie, causou abalos materiais e imateriais aos reclamantes, os quais 

devem ser ressarcidos. Assim, frente à responsabilidade objetiva das rés, 

estas devem responder, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos passageiros, pois relacionados à falha na prestação 

de serviços, uma vez que a situação vivida ultrapassa o mero dessabor 

cotidiano. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora, 

geralmente, não seja objeto de indenização extrapatrimonial o 

descumprimento contratual, no caso dos autos restou evidenciada a 

desídia das rés no atendimento ao cliente. O caso, assim, comporta 

condenação a título punitivo dissuasório, conforme o entendimento das 

Turmas Recursais pelo desrespeito ao consumidor, atendido de forma 

insatisfatória, fator desencadeador de angústia e insegurança. 

III-DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1 – 

CONDENAR a reclamada AVIANCA, a compensar o reclamante peloS 

danos morais sofridos, no valor de R$3.000,00 (TRÊS mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019850-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACERLANE NERY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO GONZAGA ALVES JUNIOR OAB - SP283927 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019850-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MACERLANE NERY DE SOUZA REQUERIDO: 

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega 

se indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada 

que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 349,18 

(trezentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), contrato nº. 

353666, inclusa em 10/08/2017. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada os serviços prestados, cujo contrato segue anexo. Ademais, a 

parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu 

devido à inadimplência, sendo que o Autor não acostou qualquer 

comprovante de pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e 

restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por MACERLANE NERY DE SOUZA em desfavor de 

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 
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DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020733-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVIO DO ROSARIO REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Alega o reclamante que teve seus cartões furtados, juntamente com as 

respectivas senhas, de modo que fora realizado compras com o cartão 

administrado pela reclamada por parte dos criminosos. Requer ao fim a 

declaração de ilegalidade dos débitos, bem como indenização por danos 

morais. Pois bem. Não merece acolhimento os pedidos autorais. Convém 

destacar a construção jurisprudencial no tocante à interpretação do art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade das 

instituições financeiras por danos causados a seus correntistas, embora, 

no presente caso, o autor pretenda a responsabilização do 

estabelecimento comercial, e não da instituição financeira, pelo dano 

oriundo da compra realizada com o cartão furtado. Com efeito, as 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados 

por vícios na prestação de serviço, nos termos do artigo 

supramencionado, pois caracteriza hipótese de fortuito interno. Tanto se 

dá que fora editada a SUM 479/STJ, de seguinte teor: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias." Contudo, havendo culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiros, ou sendo inexistente a falha na prestação do serviço, a 

responsabilidade do fornecedor do serviço poderá ser afastada, nos 

termos do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se: 

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS EFETUADAS ATÉ A COMUNICAÇÃO DE 

PERDA, FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. CLÁUSULA DE 

RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PORTADOR. ABUSIVIDADE 

RECONHECIDA. CONTRATO DE SEGURO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. As 

instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados 

por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, II). 2. É nula a cláusula que impõe ao 

portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas 

despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, 

furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por 

terceiros. 3. A despeito de ser a instituição bancária a responsável, em 

regra, pela segurança das transações realizadas com cartão de crédito, 

haverá hipóteses em que essa responsabilidade poderá ser afastada, a 

exemplo da inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência 

de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. O só fato de não 

estar a responsabilidade das instituições bancárias fundada no risco 

integral basta para justificar a contratação de seguros, cabendo ao 

consumidor avaliar de modo livre e consciente a conveniência de sua 

adesão ao respectivo contrato, desde que não configuradas as hipóteses 

de venda casada, inclusão de serviço não solicitado ou com informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 5. Recurso 

especial provido". (REsp 1.737.411/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 12/4/2019 - grifou-se) Assim, nas 

hipóteses em que o correntista entrega o cartão e a senha a terceiro, ou 

quando estes são objeto de furto, afasta-se a responsabilidade da 

instituição financeira ante a constatação de que não houve falha na 

prestação do serviço bancário e/ou de que o dano decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). Na 

linha desse entendimento, a responsabilização do estabelecimento 

comercial, como pretende o reclamante, também depende da 

demonstração de que o dano é resultado de falha na prestação do serviço 

pelo fornecedor, o que não ocorre no caso sob exame. Com efeito, a 

despesa contestada pelo autor foi realizada com a apresentação física do 

cartão e mediante o uso da senha pessoal do titular. Ao guardar o cartão 

e a senha juntos, conforme confessa na exordial, o autor assumiu o risco 

de que, caso encontrados por terceiro, fossem utilizados sem sua 

autorização, causando-lhe dano. Não há como responsabilizar o 

estabelecimento comercial por dano moral suportado pelo autor em virtude 

da utilização de seu cartão com senha porque tal dano, caso existente, 

decorreu de uma falha no seu dever de guarda, não possuindo nenhuma 

relação de causalidade com a atividade comercial do réu. De fato, a 

hipótese configura fortuito externo e enquadra-se no disposto no art. 14, § 

3º, II, do CDC. Ademais, registra-se que não há qualquer normativa vigente 

que obrigue o estabelecimento comercial a exigir documento de identidade 

do portador do cartão no ato do pagamento, sobretudo na hipótese em que 

a utilização do cartão é vinculada à senha pessoal, não havendo como 

concluir que o réu foi negligente e cometeu ato ilícito ao aceitar o 

pagamento no caso sob análise. Tampouco o costume que, a princípio, 

poderia ser alegado como fonte de direito no presente caso é apto a 

amparar a tese do reclamante. Isso porque, na prática cotidiana, a 

utilização de cartão bancário mediante senha para o pagamento de bens 

móveis não é acompanhada da apresentação do documento de identidade 

do titular. Na verdade, a exigência do uso de senha pessoal para a 

efetivação do pagamento gera uma presunção para o estabelecimento 

comercial de que o portador do cartão apresentado, mesmo que não seja 

o titular do cartão, está autorizado a usá-lo. Logo, ainda que se analise a 

situação dos autos sob essa perspectiva, não há como imputar uma falta 

de dever de cuidado ao comerciante. Assim, não há que se falar em ato 

ilicito cometido pela empresa reclamada, de que que inexistente qualquer 

pretensão indenização. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado 

para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO
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ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018386-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO DEOCAR DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possui qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

108,81 (Cento e oito reais e oitenta e um centavos), contrato nº. 

0301123194, inclusa em 10/08/2018. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada os serviços prestados, cujo contrato segue anexo. Ademais, a 

parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu 

devido à inadimplência, sendo que o Autor não acostou qualquer 

comprovante de pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e 

restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos objeto 

desta demanda não foram adimplidos pela Reclamante. Por fim, tenho por 

caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo que nega 

relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por BENEDITO DEOCAR DE ARRUDA em desfavor de 

VIVO S/A. Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, 

OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, incisos II e III do CPC, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

consoante art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO pela condenação da 

Reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 

da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Por fim, OPINO também pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, 

condenando a parte autora ao pagamento de R$ 108,81 (Cento e oito reais 

e oitenta e um centavos), valor este que deverá ser corrigido pelo índice 

INPC e acrescidos por juros moratórios de 1% (um por cento), desde os 

respectivos vencimentos. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022160-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANITA DE CARVALHO DOS SANTOS REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II – MÉRITO Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo ao exame do mérito. Alega 

a Reclamante que adquiriu passagens aéreas da Reclamada para o trecho 

Aracaju – Cuiabá, com conexão em São Paulo, embarque previsto para 

19/11/2019 às 16h55m e chegada às 22h15m; e o voo no primeiro trecho 

teria sofrido atraso, ocasionando a perda do embarque no trecho de 

conexão, sendo reacomodada em novo voo somente no dia seguinte. 

Aduz, que o retorno para a cidade de Cuiabá ocorreu com mais de 18 

(dezoito) horas de atraso ao horário previamente estipulado. Em sua 

defesa a Reclamada sustenta que o atraso do voo foi causado devido à 

demora para embarque dos passageiros, tendo em vista a chegada tardia 

da aeronave proveniente da etapa anterior, o que afasta o dever de 

indenizar. Assevera, ainda, a companhia trabalhou de forma intensa para 

amenizar qualquer transtorno aos passageiros e que realizar a alteração 

de um voo é ocorrência absolutamente habitual em se tratando de 

transporte de massa, sem qualquer ônus, tendo agido dentro do exercício 

regular do direito, não havendo que se falar em danos morais. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisando o 

processo e os documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada 

não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus 

atos. A situação emanada do processo configura, à toda evidência, 

desconsideração para com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu 

equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a condenação por danos 

morais. Trata-se, no caso, de relação de consumo, da qual restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo 

Reclamante decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetido por culpa da empresa Reclamada, 

sendo, sem sombra de dúvida, passível de indenização. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – 

ATRASO DE APROXIMADAMENTE UM DIA NO RETORNO – FALHA NO 

SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL 

IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de 

transporte aéreo assumem os riscos pelo defeito no serviço, como 

atrasos e cancelamentos injustificados. Esta responsabilidade se traduz 

simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura 

da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando 

ocorrerem eventuais prejuízos.O Código de Defesa do Consumidor 

prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é 

desnecessária para a caracterização do dever reparatório a 

comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, 

apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, 

nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.Dano moral é o dano causado 

injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, 

a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a 

sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de 

contratos de transporte aéreos.A indenização por dano moral deve ser 

fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro 

lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. (N.U 0045889-46.2015.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, 

Publicado no DJE 07/07/2019). III- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE da presente decisão e juros legais a contar da 

citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020182-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020182-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALERIA LUCIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S E N T E N Ç A I-Relatório Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II- PRELIMINARES Extrato de Negativação Do 

mesmo modo, a reclamada sustenta que o extrato de negativação 

apresentado pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Ausência de Interesse 

Destarte, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir, não 

sendo obrigatória a reclamação administrativa. Superadas às preliminares, 

passo ao mérito. II-MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia a reclamante a declaração de inexistência de débito, bem como 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 133,79 (cento e trinta e três 

reais e setenta e nove centavos), data da inclusão: 21/04/2019, 

CONTRATO: 628076168760903, promovido pelo Banco reclamado. Aduz 

ainda que desconhece o referido débito e não possui qualquer relação 

jurídica com a empresa demandada. O banco reclamado, em sua defesa, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante 

inadimplente, de modo que é titular do cartão de crédito COMPERCARD nº 

6280.76**.****.9037, conforme documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Por fim, pugna pela 

condenação do reclamante às penas de litigância de má-fé. Visando 

demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, 
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o reclamado juntou cópia da Proposta de Emissão do Cartão, devidamente 

assinado pela reclamante ID 28836313. Vale frisar que semelhança da 

assinatura apresentada no contrato com aquela acostada nos 

documentos juntados na inicial é visualizada a olho nu, fato que afasta a 

conduta ilícita da requerida. No caso, desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Ainda, tendo a reclamada apresentado o contrato devidamente assinado 

caberia a reclamante apresentar prova de quitação dos valores em aberto, 

o que também não fez. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse diapasão: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR 

REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Posto isto, concluo estar caracterizado que a parte 

autora alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de 

má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder 

pelos seus atos através de indenização. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante. 1-Reconhecer a litigância de má-fé, 

para condenar a parte reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% 

(cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do 

advogado da parte Reclamada, extinguindo-se o processo com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe os artigos 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, 

todos do Código de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 

c.c. Enunciado 136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de 

má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos 

Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018954-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018954-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXSANDRO SOARES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Inépcia da Inicial Rejeito a preliminar de inépcia 

da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício 

capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do art. 330, § 1º 

do NCPC. Ônus da prova Afasto a preliminar de rejeição da inversão do 

ônus da prova, tendo em vista que se confunde com o mérito da ação, de 

modo que com ele deve ser analisado. Ausência de Interesse Destarte, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir, não sendo 

obrigatória a reclamação administrativa. Superada às preliminares, passo 

à análise do mérito. III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia o reclamante, a declaração de inexigibilidade do débito, bem como 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito por débito no valor R$ 242,20 (duzentos e 

quarenta e dois reais e vinte centavos) com data de inclusão 09/05/2016, 

promovida pela Reclamada. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o 

referido débito e não possui qualquer relação jurídica com a empresa 

demandada, uma vez que nunca manteve qualquer relação jurídica com a 

Reclamada. A reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Visando demonstrar que de fato há relação contratual com a 

parte autora, o reclamado colacionou aos autos Termo de Adesão de 

contratação de serviços devidamente assinado pelo reclamante (ID 

28925165 ), bem como documentos pessoais do Reclamante. Vale frisar, 

que a semelhança da assinatura apresentada no Termo de Adesão com 

aquela acostada nos documentos juntados na inicial, quais sejam: 

procuração e declaração de hipossuficiência, bem como Termo de 

Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Ainda, tendo a reclamada apresentado o Termo devidamente 

assinado caberia o reclamante apresentar prova de quitação dos valores 

em aberto, o que também não fez. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da Turma Recursal TJ/MT: E M E 

N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA 
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PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO 

ASSINADO APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Posto isto, concluo estar caracterizado que a parte 

autora alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de 

má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder 

pelos seus atos através de indenização. IV – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante, bem como: I- 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim 

de condenar a reclamante a pagar o valor total de R$ 242,20 (duzentos e 

quarenta e dois reais e vinte centavos), a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir do vencimento; II- 

Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõem os artigos 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código de 

Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136 

FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao 

caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019575-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER OLIVEIRA LIMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

NAIARA BOSCOLI VENANCIO MORAES OAB - MT22681/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019575-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WENDER OLIVEIRA LIMA DE ARRUDA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS SENTENÇA I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. II-MÉRITO Sem preliminares, 

passo ao exame do mérito. Cumpre destacar que, no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 

por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando 

que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e do Código de Processo Civil. O reclamante alega 

ter adquirido passagens aéreas da empresa demandada, trecho 

Cuiabá/MT (voo n. 2969) até a cidade de Nagevantes – SC (voo n. AD 

2752), para o dia 16/10/2019 às 12h30 com previsão de chegada às 

20h15 do mesmo dia, com conexão no aeroporto de Guarulhos. Contudo, o 

voo n. 2752, que se refere à conexão em Guarulhos originalmente 

programado para sair às 19h, com pouso programado para o aeroporto de 

Navegantes – SC às 20h15, veio a pousar na cidade de Curitiba – PR. 

Aduz que a requerida alegou que devido ao mau tempo não seria possível 

cumprir com o trajeto contratado, necessitando realizar alteração na 

trajetória, tendo chegado ao destino somente 5h depois do horários 

previsto, o que lhe causou prejuízos de ordem material e moral. A 

reclamada afirma não ter havido ato ilícito e que por motivo de condições 

climáticas o voo contratado pelo Autor foi cancelado. Portanto, aduz que 

agiu na segurança de seus passageiros, não podendo ser 

responsabilizada por motivo de força maior. No entanto, da análise dos 

autos e dos documentos anexos, verifico que a Reclamada não logrou 

êxito em demonstrar os fatos articulados na defesa. Destaco que o 

contrato firmado entre as partes previa a prestação do serviço em 

determinado período, sendo que a alteração unilateral de parte da 

Reclamada acarretou prejuízos ao Autor. Ademais, poderia a Reclamada 

providenciar voo em outra companhia aérea, em horário que a Autora 

pudesse chegar ao destino final em intervalo de tempo menor, o que não 

ocorreu. Portanto, resta inconteste a obrigação da reclamada à reparação 

dos danos de ordem moral e material causado à reclamante. Sendo 

objetiva a responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de 

serviço, deve comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e 

prestação adequada do serviço de transporte aéreo. Não obstante, ao 

reclamante incumbe a prova do vício do serviço, uma vez que, provado 

este, provado estará o dano. O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 

7.565, de 1986) prevê que cumpre ao transportador a realocação de 

passageiros em caso de atraso de voo superior a 04 horas, ou, não 

sendo possível, a assunção de despesas de alimentação e hospedagem, 

sem prejuízo da responsabilidade civil. “Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 

ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. Por sua vez, o Código 

de Defesa do Consumidor, determina que o dever de informação por parte 

dos fornecedores de produtos e serviços é, correlatamente, direito básico 

do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem”; A companhia aérea não anexou nenhum documento a fim de 

provar a prestação adequada do serviço de realocar o reclamante em voo 

mais próximo por outra companhia, limitando-se a atribuir a 

responsabilidade pelo cancelamento do voo do autor às condições 

climáticas. Com efeito, a responsabilidade das reclamadas como 

fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 
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assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo elas se 

desincumbido do ônus que lhes cabia, devem ser responsabilizadas pelos 

danos causados à parte reclamante. Assim sendo, é incontroverso nos 

autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo 

da requerida e que estes serviços não foram prestados nos limites do 

contrato, já que houve alterações unilaterais, não tendo sido cumpridas as 

normas estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010). Logo, não há 

que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso 

porque o alteração unilateral do itinerário contratado lhe causou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fora 

surpreendida com a deficiente prestação de serviços contratados. O dano 

moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação 

do serviço da reclamada. No tocante ao pedido de ressarcimento dos 

valores de danos materiais no valor de R$68,00 (sessenta e oito reais) de 

transporte, que desembolsara tendo em vista o cancelamento, razão 

assiste ao reclamante. Isto porque, trouxe aos autos documento 

comprobatórios (recibo) de que efetivamente arcou com tais despesas do 

dia 17.10.2019. Ademais, a situação emanada do processo configura, à 

toda evidência, desconsideração para com a pessoa do consumidor, 

retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a 

condenação por danos morais. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Responsabilidade civil: tese defensiva 

de ausência de responsabilidade pelo cancelamento do voo, em função 

de, por um lado, reestruturação da malha aérea e, por outro, manutenção 

imprevista na aeronave, que devem ser rejeitadas, porque a alegada 

impossibilidade de embarque por tais situações não se qualifica como 

caso fortuito ou força maior, mas, em verdade, como risco inerente à 

atividade de transporte aéreo de passageiros. Inaplicabilidade do art. 14, 

§3º, do CDC. 2. Dano moral: desborda da esfera do mero dissabor 

cotidiano ou simples inadimplemento contratual, tratando-se, na verdade, 

de dano moral "in re ipsa", o cenário fático reproduzido nos autos, em que 

o atraso e o posterior cancelamento do voo inicialmente aprazado pelo 

autor findou por submetê-lo a chegada ao destino final da viagem após 30 

(trinta horas). "Quantum" indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). 3. Dano material: condenação ao ressarcimento dos danos 

materiais sofridos pelas demandantes que se mantém, relativamente aos 

gastos com despesas alimentícias durante o atraso provocado pela ré. 

Apelação cível desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido. 

(Apelação Cível Nº 70076408558, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

06/02/2018). Logo, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado, assim, entendo 

cabível a procedência do pedido de dano moral. III-DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, para: 

CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante a título de dano material 

o valor de R$68,00 (sessenta e oito reais) de transporte, correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (efetivo prejuízo) 

(Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação. CONDENAR a 

Reclamada a pagar, à Reclamante, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros legais a 

contar da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pelo Autor, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intimem-se as Reclamadas 

para efetuarem o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena 

de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em consonância 

com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011717-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDERSON VINICIUS PEREIRA GONCALVES REQUERIDO: 

CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA - ME S E N T E N Ç A RELATÓRIO 

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

PRELIMINARES Ausência de interesse Destarte, REJEITO a preliminar de 

ausência de interesse de agir, não sendo obrigatória a reclamação 

administrativa. Incompetência do Juizado Inicialmente, cumpre registrar que 

a preliminar de Incompetência da Justiça Estadual/Juizado Especial, não 

merece acolhimento, uma vez que a presente reclamação não visa 

interesse da União, posto que as causas relativas á instituição de ensino 

superior particular, nos casos que versem sobre questões privadas 

relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a 

instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, 

inadimplemento de mensalidade e etc, é, via de regra, da justiça estadual. 

A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO. 

CARACTERIZAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA 

DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. 1. 

Esta Corte Superior de Justiça, quanto à legitimidade da União, tem 

entendido que a competência para o processamento de causas relativas à 

instituição de ensino superior particular, nos casos que versem sobre 

questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços 

firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por 

exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que 

não se trate de Mandado de Segurança, é, via de regra, da Justiça 

estadual. Ou seja, não há interesse da União no feito. 2. Embargos de 

declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento parcial 

ao recurso especial da União, em razão de sua ilegitimidade, 

restabelecendo o acórdão de fls. 327/335. (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 

1307973 PE 2012/0007530-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 22/08/2013). Passo ao exame do mérito. III-MÉRITO 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e 

indenização por danos morais em que as alegações do Autor fundam-se 

na ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da Reclamada 

diante da demora na entrega do diploma. Afirma que concluiu o curso de 

Administração em julho de 2013. Afirma que até a propositura da ação o 

diploma ainda não lhe havia sido entregue. Ao final, pugna pela 

condenação da Reclamada a realizar a entrega do Certificado de 

Conclusão do Curso (Diploma), bem como, pela condenação da reparação 

por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, sustenta a ausência de 

qualquer ilicitude capaz de ensejar os danos nos termos declinados na 

inicial, ressaltando que o demandante sequer comprova prejuízo de ordem 

moral. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Da análise dos autos, verifica-se que a Reclamada agiu de 

forma negligente, uma vez que a parte reclamante concluiu o curso 

superior de Administração em julho de 2013, requerendo a expedição de 
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seu diploma 05 (cinco) anos após a conclusão do curso, promovendo a 

entrega dos documentos necessários para tanto, contudo, a requerida 

não expediu o certificado de conclusão do curso/Diploma. No presente 

caso, é inegável a expectativa do formando de receber em prazo razoável 

seu diploma de conclusão após o término do curso. A frustração desta 

expectativa configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 

14, § 1º, do CDC. Importante destacar que a responsabilidade da empresa 

demandada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º,inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses dos prestadores dos 

serviços, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve 

ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Desse 

modo, a inobservância de um prazo razoável para o fornecimento do 

diploma, após a colação de grau, resulta em falha na prestação do serviço 

educacional, posto que frustra as expectativas do consumidor, o que 

reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o 

aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela requerida são 

evidentes, conferindo o direito à reparação. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENSINO PARTICULAR. DEMORA NA ENTREGA DO 

DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE 

IPSA. SENTENÇA REFORMADA. Reconhecida a conduta ilícita da 

requerida, em razão da demora superior a um ano após a colação de grau 

para a entrega do diploma de conclusão de curso. Caracterizado o dano 

moral in re ipsa, cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização 

por danos morais. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70073842684, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 31/08/2017). III- DISPOSITIVO Ante 

o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na petição 

inicial para tão-somente CONDENAR a Reclamada a indenizar o Autor por 

danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pela INPC/IBGE a partir da presente data e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Por pertinência, torno 

DEFINITIVA a TUTELA CONCEDIDA no ID24926483 e ante a comprovação 

de cumprimento da medida determinada, deixo de aplicar a multa cominada. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017424-91.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: NICOLLI FERNANDA ALCANTARA DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega 

se indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada 

que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 347,51 

(trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavo), contrato nº. 

4180500044715000, inclusa em 09/11/2017. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares 

arguidas pela defesa, em razão do resultado do julgamento do mérito da 

demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I do 

Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada os 

serviços prestados, cujo contrato segue anexo. Ademais, a parte 

Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu devido à 

inadimplência, sendo que a Autora não acostou qualquer comprovante de 

pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. Portanto, a cobrança 

é devida, uma vez que o termo de adesão encontra-se devidamente 

assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar a partir da 

análise dos contratos e dos demais documentos assinados por ela, como 

procuração, declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, onde 

constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem 

qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, 

se o contrato existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu o Reclamado em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 
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traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por fim, tenho por caracterizada a 

litigância de má-fé por parte da parte autora, ao passo que nega relação 

jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente alteração da 

verdade dos fatos. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por NICOLLI FERNANDA ALCANTARA DO NASCIMENTO em desfavor de 

BANCO BRADESCARD S.A. Via de consequência, nos termos da 

fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, em R$ 

1.000,00 (mil reais), consoante art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO pela 

condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018464-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPE DE CAMPOS SANTANA REQUERIDO: OI S.A S E N T 

E N Ç A I-RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Inicialmente, esclareço que no caso em apreço não será 

necessária à designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. II-MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$231,89 (duzentos e trinta e 

um reais e oitenta e nove centavos), com data de inclusão em 08/03/2019, 

no entanto afirma desconhecer a dívida. Assim, pugna pela consequente 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada em indenização por danos morais. 

Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que após análise do 

histórico da cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro 

junto à requerida referente à linha telefônica (65) 36751049 Contrato nº 

5055136614, junto à requerida desde 08.08.2018, sendo que o terminal 

fixo fora cancelado por inadimplência em 09.01.2019, o que também 

comprova que a autora mantinha relação jurídica com a empresa. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Por fim, como pedido contraposto, pugna pela 

condenação da reclamante ao pagamento do débito inadimplido. Destarte, 

embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a contratação pela parte requerente. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da autora, possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas 

colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas 

telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus programas de 

software, que em absoluto não se caracterizam como documentos, 

porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que 

tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como 

prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos 

que não devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, 

contra a parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou 

provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 
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gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do 

presente processo é a restrição mais antiga em nome do reclamante, 

portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. 

Inobstante afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição posterior em nome do requerente impõe a redução do 

quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). De outra 

banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, não 

merece ser acolhido, em razão da ausência de comprovação da relação 

jurídica mantida com a demandante, e, destarte, a existência de débito em 

seu nome. III- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela autora para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui 

litigado no valor de R$231,89 (duzentos e trinta e um reais e oitenta e nove 

centavos), com data de inclusão em 08/03/2019, bem como determinar a 

exclusão definitiva da restrição indevida; Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); 3 – OPINO pela improcedência do pedido contraposto; Intime-se a 

reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017287-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CAROLINA JESUS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017287-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITA CAROLINA JESUS DA LUZ REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I-Relatório Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. II-MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a 

reclamante a declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito, no valor de R$858,49 (oitocentos e cinquenta e oito 

reais e quarenta e nove centavos), referentes ao contrato nº 

4282672881166000, com data de inclusão em 11/05/2017, promovido pelo 

Banco reclamado. Aduz ainda que desconhece o referido débito e não 

possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada. O banco 

reclamado, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar o reclamante inadimplente, de modo que é titular do cartão de crédito 

IBICARD C&A VISA INTERNACIONAL sob o nº 0004282672881166018, 

conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição 

de seus dados é legítima. Por fim, pugna pela condenação do reclamante 

às penas de litigância de má-fé. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da 

Proposta de Emissão do Cartão, devidamente assinado pela reclamante ID 

28407438. Vale frisar que semelhança da assinatura apresentada no 

contrato com aquela acostada nos documentos juntados na inicial é 

visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da requerida. No 

caso, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Ainda, tendo a reclamada apresentado o 

contrato devidamente assinado caberia a reclamante apresentar prova de 

quitação dos valores em aberto, o que também não fez. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não 

há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse diapasão: E M E N T ARECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 
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pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Posto isto, concluo estar caracterizado que a parte 

autora alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de 

má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder 

pelos seus atos através de indenização. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. 1-Reconhecer 

a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor da parte 

reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 

que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, em favor do advogado da parte Reclamada, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõem os artigos 487, 

I, e arts. 80, II, e 81, todos do Código de Processo Civil/2015, artigo 55, 

caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136 FONAJE. Em razão da 

condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012729-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA NATACHA SOUZA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012729-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SAMARA NATACHA SOUZA CORREIA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR Extrato de 

Negativação Do mesmo modo, a reclamada sustenta que o extrato de 

negativação apresentado pela autora não evidencia a legitimidade das 

informações ali prestadas e requer a juntada de documento físico emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Superada à preliminar, 

passo ao mérito. III – MÉRITO Pleiteia a reclamante, indenização por danos 

morais diante da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela reclamada por débito no valor de R$3.637,50 (três 

mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com data da 

inclusão: 12/11/2018, CONTRATO: 00334078000070CT, promovido pelo 

Banco Reclamado. Neste sentido, argumenta que possuía junto ao 

Reclamado conta corrente, que era correntista do banco apenas na 

utilização de conta corrente e possuía apenas cartão na modalidade de 

débito, não possuindo nenhum tipo de cartão na modalidade de crédito. 

Passados alguns meses a autora começou a receber em sua residência 

faturas que constavam débito em conta corrente, valores estes que se 

referiam a um suposto cartão de crédito que a cliente não possuía ou não 

autorizou, assim, desconhece os referidos débitos, uma vez que não 

possui qualquer relação jurídica com a reclamada no tocante à cartão de 

crédito. Assim, pugna pela consequente declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação, bem como pela condenação da 

reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, em sede de 

contestação, o banco reclamado, em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente, de modo que é titular 

do cartão de crédito ELO INTERNACIONAL sob o nº 6504 XXXX XXXX 

4145, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual a 

inscrição de seus dados é legítima. Por fim, pugna pela improcedência. 

Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço 

da empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos 

órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha o reclamado 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela 

parte requerente. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade 

da negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome da autora, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato.O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 
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UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e, no 

mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: Declarar a inexistência 

do débito aqui litigado e, no valor no valor de R$3.637,50 (três mil 

seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com data da 

inclusão: 12/11/2018, CONTRATO: 00334078000070CT, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão 

do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase ( arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019307-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY BRUNO PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019307-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WESLLEY BRUNO PAES DE BARROS REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A. S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pedido de 

impugnação da gratuidade da justiça Não é na sentença o momento 

próprio para o juiz manifestar acerca de eventual pedido de justiça 

gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro 

grau decorre da própria lei de regência 9.099/95. Assim, somente na 

hipótese de interposição de recurso inominado, ter-se-á, se for o caso, o 

requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase 

que a gratuidade deixa de ser generalizada. Superada às preliminares, 

passo ao mérito. Pleiteia o reclamante, indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito pelo 

débito no valor de R$1.622,07 (um mil, seiscentos vinte dois reais e sete 

centavos), com data de inclusão 07/08/2019, promovido pelo reclamado. 

Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e não possui 

qualquer relação jurídica com a instituição financeira demandada, uma vez 

que o serviço prestado nunca foi contratado pelo reclamante. O 

reclamado, a seu turno, alega que a cobrança é referente a BB Crédito 

Salário nº 915013706 contratado em 06/03/2019, via Terminal de 

Autoatendimento com a utilização de cartão e senha pessoal, no valor de 

R$ 1.300,00 em 60 parcelas de R$ 86,48, pelo OUROCARD ELO plástico nº 

5067.7560.8591.8239 ativado em 22/10/2018, o que torna legítima a 

cobrança e a inserção de seus dados nos cadastros de proteção ao 

crédito em virtude da inadimplência. Ao final, pugna pela improcedência da 

ação. Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifica-se 

que o reclamado se desincumbiu de ônus probatório que lhe competia e 

comprovou a relação jurídica que deu origem ao débito discutido. Desse 

modo, analisando o conjunto probatório, vislumbro que a parte requerida 

fez a juntada do contrato de adesão a produtos e serviços de cartão de 

crédito devidamente assinado pelo Reclamante ID 27804395, além das 

fotos nos terminais de autoatendimento, o que demonstra a existência de 

relação contratual entre as partes. No caso em análise ressalto ser 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das 

alegações das partes, em confronto com os documentos apresentados, 

leva-me à conclusão de que a parte requerida comprovou a existência da 

relação jurídica entre os litigantes. A propósito, o reclamado juntou o 

resumo do extrato da conta bancária que demonstram que foram 

efetuadas em estabelecimento comercial e pela internet, saques em caixas 

eletrônicos, tudo com uso de cartão e código de acesso, cartão com 

tecnologia de leitura de CHIP. Vale frisar que faturas de consumo 

apartadas de outros documentos normalmente não são levadas em 

consideração para comprovar a relação contratual. Não obstante, no caso 

vieram acompanhadas de termo de adesão e contratação do serviço 

devidamente assinado, portanto, fica mais que demonstrada à relação 

jurídica entre as partes. Ademais, quando a parte requerente se depara 

com essas provas no processo, ela deve impugnar argumentando que 
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efetuou o pagamento das faturas relativas ao cartão de crédito ao qual 

estava vinculado, ou, ainda, a solicitação de cancelamento do serviço, o 

que não se verifica no caso, uma vez que o reclamante impugnou 

genericamente as provas apresentadas na contestação. Além disso, a 

parte autora permaneceu inerte quando deveria apresentar matéria de 

defesa sob pena dos fatos narrados pelo reclamado serem tidos como 

verdadeiros, portanto, presumem-se verdadeiras as informações 

apresentadas e comprovadas nos autos pelo requerido. Vale lembrar que 

a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que 

cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Portanto, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela instituição financeira, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação. Dessa forma, comprovada a relação 

jurídica e a dívida imputada ao reclamante, à inscrição em cadastro de 

devedores não representa ilícito e consequentemente não há o que se 

falar em abalo de dano moral. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55) e inexistente qualquer 

hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes 

Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020491-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GENILZA OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a 

negativação de seu nome no valor de R$ 242,25 (duzentos e quarenta e 

dois reais e v inte e c inco centavos),  contrato nº . 

MP346666000019102066, inclusa em 26/06/2019. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares 

arguidas pela defesa, em razão do resultado do julgamento do mérito da 

demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I do 

Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada os 

serviços prestados, cujo contrato segue anexo. Ademais, a parte 

Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu devido à 

inadimplência, sendo que o Autor não acostou qualquer comprovante de 

pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. Portanto, a cobrança 

é devida, uma vez que o termo de adesão encontra-se devidamente 

assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar a partir da 

análise dos contratos e dos demais documentos assinados por ela, como 

procuração, declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, onde 

constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem 

qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, 

se o contrato existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu o Reclamado em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por fim, tenho por caracterizada a 

litigância de má-fé por parte do autor, ao passo que nega relação jurídica 

devidamente comprovada nos autos, em evidente alteração da verdade 

dos fatos. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

GENILZA OLIVEIRA CAMPOS em desfavor de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A. Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, 

OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, incisos II e III do CPC, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 
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consoante art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO pela condenação da 

Reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 

da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019968-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019968-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAUL SANCHES REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A. I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível na qual 

alega a reclamante que seu voo contratado junto à requerida partindo de 

Fortaleza – CE com destino a Cuiabá – MT, sofreu alterações unilaterais, 

sendo cancelado, realocada em outro voo que geraria um atraso de mais 

de 30 (trinta) horas em relação ao itinerário inicialmente contratado. Alega 

ainda que para minimizar os danos, teve de adquirir passagem do próprio 

bolso em outra companhia, o que diminui o tempo de atraso, entretanto 

ainda teve de arcar com um atraso de aproximadamente 11 (onze) horas 

de atraso em relação ao horário previamente contratado. Ao final pugnou 

pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização pelos 

danos morais sofridos, bem como pelo ressarcimento do valor pago em 

outra companhia área. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Preliminarmente, acolho o 

pedido da parte reclamada para alteração da razão social da reclamada 

junto ao polo passivo, passando-se constar a nomenclatura GOL LINHAS 

AEREAS S/A. No que consiste a conexão alegada, entendo que 

inexistente no caso em tela, haja vista que por tratar-se de pedido 

referente a indenização por danos morais, a subjetividade característica 

enseja analise em apartado, posto que os danos podem divergem ainda 

que se tratem do mesmo suposto ato danoso. Sem mais preliminares, 

passo a análise do mérito da presente demanda. 3. Cumpre destacar que, 

no caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I do 

Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão merece juízo de 

Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde as partes reclamadas 

estão mais aptas a em o insucesso da demanda do que àquela a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbindo à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Verifica-se 

que a parte Reclamante adquiriu passagens aéreas da reclamada, com 

partida de Fortaleza/CE e destino à Cuiabá/MT, marcada para o dia 

19.10.2019, com saída as 03h05min. e chegada prevista para as 

11h10min. Contudo, o voo foi cancelado, sendo o passageiro 

reacomodada em outro voo, com chegada ao destino final as 21h55min do 

dia 20/10/2019, com atraso de aproximadamente 38 (trinta e oito) horas em 

relação ao horário previamente contratado. Para minimizar os danos, o 

passageiro verificou a existência de voo para o mesmo destino em outra 

companhia aérea, de modo que arcou com os custos e acabou por 

desembarcar no destino final as 22h25min do dia 19.10.2019, portanto, 

aproximadamente 11 (onze) horas de atraso com relação ao horário 

previamente contratado. Em sua defesa, a requerida aduziu em síntese 

que por adequação na malha viária, tendo acomodado a parte Autora em 

voo mais próximo possível de sua companhia. No entanto, da análise dos 

autos e dos documentos anexos, incontroverso resta o cancelamento do 

voo da parte autora, todavia, a Reclamada realocou a Autora em voo que 

não condizia com o voo inicialmente contratado, que gerou um atraso no 

itinerário final da viagem inicialmente programada. Conforme se verifica 

dos documentos anexos aos autos a Autora deveria chegar ao destino 

final as 11h10min., contudo, chegou somente após as 22h:25min, gerando 

um atraso de aproximadamente de 11 (onze) horas. Verifica-se também 

que os danos foram minimizados devido a ato da própria parte autora, haja 

vista que, se dependesse unicamente da empresa reclamada, o atraso 

seria consideravelmente superior, de modo que sofreria aproximadamente 

38 (trinta e oito) horas de atraso. Portanto, resta inconteste a obrigação da 

reclamada à reparação dos danos de ordem moral, causados a 

reclamante. Com efeito, a responsabilidade das reclamadas como 

fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo elas se 

desincumbido do ônus que lhes cabia, devem ser responsabilizadas pelos 

danos causados à parte reclamante. Assim sendo, é incontroverso nos 

autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo 

da requerida e que estes serviços não foram prestados nos limites do 

contrato, já que houve alterações unilateral dos voos, com o consequente 

atraso no cumprimento do itinerário programado da requerente, não tendo 

sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac (Resolução nº 

141/2010). Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

parte reclamante, isso porque o atraso para o cumprimento do itinerário 

contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, 

uma vez que fora surpreendida com a deficiente prestação de serviços 

contratados. Sobrepesa ainda em desfavor da empresa a existência de 

voo em outra empresa aérea que poderia ao menos diminuir os danos 

sofridos pela passageira, entretanto, não houve qualquer esforço da 

empresa nesse sentido, tendo a reclamante que agir por esforço próprio 

para ver os danos sofridos ao menos diminuídos. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “Ementa: “APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE 
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VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas 

de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser 

elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Excludente 

suscitada pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, que não 

restou comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do 

qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais 

evidenciados na espécie. Dever de restituição da importância despendida 

com alimentação. 3. Danos morais que independem da prova do efetivo 

prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório 

fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros fixados por 

este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. No que diz respeito aos danos materiais, 

entendo que o prejuízo material decorreu única e exclusivamente em razão 

do ato ilícito perpetrado pela reclamada, de modo que cabia a restituição 

dos valores gastos com a nova passagem na forma simples. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA do dos pedidos formulados por RAUL SANCHES em 

desfavor de GOL LINHAS AEREAS S.A. para CONDENAR a Reclamada a 

pagar para parte Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. OPINO ainda pela condenação da reclamada ao pagamento de R$ 

1.422,73 (mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos), 

na forma simples, incidindo sobre este valor correção monetária pelo 

INCP/IBGE, bem como juros de mora no importe de 1% ao mês, ambos 

incidindo a contar do ato danoso. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014594-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANDY JOSE RODRIGUES MACIEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT16552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014594-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RANDY JOSE 

RODRIGUES MACIEL DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JONAS CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014604-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014604-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVERTON 

RICARDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: OMNI 

FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014614-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLACO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS EIRELI 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1014614-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:POLACO 

COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS EIRELI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURÍCIO SALES FERREIRA DE 

MORAES POLO PASSIVO: VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014616-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTI COMERCIO REPRESENTACAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS 

EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODIGHERI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1014616-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANTI 

COMERCIO REPRESENTACAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS EIRELI 
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ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURÍCIO SALES FERREIRA DE 

MORAES POLO PASSIVO: RODIGHERI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008741-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO TEODORO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 

Hora: 14:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA 

PARTES PROMOVIDAS, na figura de seu patrono, para, se manifestarem 

quanto aos embargos de declaração, no prazo de 05 dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014653-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014653-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROGER ALMEIDA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA DE JESUS POLO 

PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016876-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARNEIRO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/01/2020 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016876-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARNEIRO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014660-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR LINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014660-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSCAR LINO 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014662-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILA ROBERTA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO OAB - MT22302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1014662-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PETRONILA 

ROBERTA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

FERREIRA DA SILVA FILHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 772 de 804



CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014664-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014664-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA DE 

PAULA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014665-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEIZEANE NASCIMENTO MARTINS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014665-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAIRAN 

SCHUMACHER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO VICTOR 

ARRAIS MALHEIROS NEVES POLO PASSIVO: GEIZEANE NASCIMENTO 

MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014667-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014667-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSILENE 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014671-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MARTINS COENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA (REQUERIDO)

VILELA & SPINOSA DA SILVA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014671-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDINEI 

MARTINS COENE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

BORGES SANTOS POLO PASSIVO: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E 

PESQUISAS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014685-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERONI DALASTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO IVO SILVA SANTOS OAB - MT12892/O (ADVOGADO(A))

RAQUEL SILVA SANTOS TOMAZ OAB - MT26021/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014685-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERONI 

DALASTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PEDRO IVO SILVA 

SANTOS, RAQUEL SILVA SANTOS TOMAZ POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014708-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JEOVAH OURIVES SALGADO ASSUMPCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014708-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS JEOVAH 

OURIVES SALGADO ASSUMPCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUIS CARLOS DIAS POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014709-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO SILVA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014709-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUCELINO SILVA 

SANTIAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 
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Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014724-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELFO GONCALVES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014724-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADELFO 

GONCALVES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014728-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA RODRIGUES DE JESUS CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014728-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANA 

RODRIGUES DE JESUS CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WARLEN LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017275-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI FRANCISCO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014743-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA OAB - MT22303/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1014743-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GRHEGORY 

PAIVA PIRES MOREIRA MAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS 

PINCERATO FONTES DE ALMEIDA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008741-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO TEODORO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008741-31.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO TEODORO DE MATOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de 

Salário c/ Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c Indenização Por 

Danos Morais e Materiais, formada pelas partes acima indicada. 

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que os reclamados, até o 

presente momento, não cumpriram na integra à decisão liminar concedida 

nos autos (ID. 30605295). Dessa maneira, hei por bem REVIGORAR a 

liminar e, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC, elevo a multa fixa para 

R$ 500,00 (quinhentos reais), lpara o caso de recalcitrância no 

descumprimento da ordem, que passará a incidir após o decurso do prazo 

consignado para cumprimento dos termos desta decisão pelos 

reclamados. Cumpra-se no plantão, servindo a cópia como mandado. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015057-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AURELIO DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015057-94.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIZ AURELIO DE SOUZA NEVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se Ação 

de indenização por danos morais e materiais, formado pelas partes acima 

indicadas. Analisando os autos, constato que o Recurso Inominado fora 

interposto tempestivamente. Registro que a as declarações de imposto de 

renda aportadas ao feito comprovam a hipossuficiência da parte, o que 

possibilita a concessão do pedido de justiça gratuita, conforme o artigo 99, 

§7°, do Código de Processo Civil: Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7º Requerida 
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a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará 

dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao 

relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo 

para realização do recolhimento. A Lei dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais estabelece, como regra, o recebimento do recurso apenas no 

efeito devolutivo, exceto se ocorrer prejuízo irreparável para o 

Recorrente, a propósito: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. No caso, inexiste perigo de dano para a parte Recorrente 

para o caso de cumprimento provisório, sendo desnecessária a 

suspensão dos efeitos da sentença. Deste modo, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita para dispensar o recolhimento do preparo pelo Recorrente, 

nos termos do artigo 99, §7°, do Código de Processo Civil. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 

43, da Lei 9.099/95. Contrarrazões já apresentadas, remeta-se os autos à 

Eg. Turma Recursal. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012825-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012825-75.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. O Autor maneja pedido de reconsideração ao comando judicial que 

indeferiu o pedido da medida liminar (ID. 30501762). Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer em Decorrência de Ato Ilícito c/c Danos Morais c/ 

Pedido de Tutela Antecipada, formada pelas partes acima indicada. Narra 

o reclamante que havia formalizado um acordo com a requerida no mês de 

dezembro/2019, acordo este referente as parcelas que foram 

recalculadas conforme contrato de adesão ao combo da NET, o valor total 

do acordo era de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), com parcelas 

mensais no valor de R$ 158,46 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta 

e seis centavos) com vencimentos todo dia 04 de cada mês, exceto o 

valor da entrada que foi para o dia 10/12/2019. Narra também que a 

requerida retirou do seu pacote os canais Telecine HD, alegando que para 

religar o sinal teria que desabilitar o referido canal, e que depois poderia 

ser contratado novamente pelo valor que constava no combo, e após o 

atendimento na unidade do PROCON, ficou acordado que o canal voltaria, 

como voltou, e que o saldo remanescente do acordo seria para o dia 

18/03/2020, bem como as faturas do mês também para a mesma data e 

que não haveria interrupção do sinal da TV, Internet e Telefone. Nesta 

trilha, a parte autora requer, seja deferida a liminar vindicada, 

determinando que a reclamada proceda com o restabelecimento do sinal 

de TV, Internet e telefone, assim como, pleiteia, ainda, a inversão do ônus 

da prova. Pois bem, para a concessão do liminar invocada é imprescindível 

que a parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do 

CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão tutelar da reclamante merece prosperar, porquanto os 

documentos aportados aos autos na exordial demonstram, neste 

momento, a tutela de urgência invocada para que a reclamada proceda a 

ao restabelecimento dos serviços de telefonia, TV e Internet, pactuados 

em contrato, porém, condicionada a demonstração de quitação parcela 

pactuada com vencimento em 18/03/2020, descrita na inicial. Ademais, os 

documentos acarreados aos autos mencionam a urgência relatada na 

inicial logo, necessário o acolhimento do pedido liminar para aferir a 

veracidade das arguições elencadas na peça de ingresso. Ressalto que o 

deferimento do pedido de urgência não causa prejuízo para a demandada, 

uma vez que não exclui o crédito. Deste modo, o deferimento do pedido é 

medida que se impõe. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, condicionada a juntada aos autos do recibo de quitação da 

parcela com vencimento em 18/03/2020, pactuado em acordo via 

PROCON/MT, alardeada na exordial, no prazo de 03 (três) dias. Cumprida 

a determinação, ordeno que a reclamada proceda com o restabelecimento 

dos serviços de TV, Internet e Telefone, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo 

multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) no caso de descumprimento 

da ordem. Cite-se a requerida e intimem-se as partes para comparecerem 

na audiência de conciliação outrora já designada. Cumpra-se no plantão, 

servindo a cópia desta decisão como mandado. Intimem-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008822-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNE DOS SANTOS PEREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008822-77.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TATIANNE DOS SANTOS PEREIRA FERNANDES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de Ação Obrigação de Fazer c/c 

Indenização Por Danos Morais c/c Tutela Antecipada e Pedido Liminar. A 

parte autora aduz inicialmente, que possuía um débito com a reclamada em 

relação a serviços de internet e telefonia no valor de R$ 474,07 

(quatrocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), com vencimento 

em 09/11/2017, ao qual foi devidamente quitada o débito em 11/02/2020, 

porém, a reclamada não retirou o nome da reclamante dos órgãos de 

restrição ao crédito. Nesta trilha, a parte autora requer, seja deferida a 

liminar vindicada, determinando que a reclamada proceda a imediata 

retirada do nome da autora dos órgãos restritivos de crédito com a baixa 

no protesto, assim como, pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Pois 

bem, para a concessão do liminar invocada é imprescindível que a parte 

autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais 

sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Inicialmente, Defiro a juntada de documentos aos 

autos (ID. 30362377). Compulsando os autos, constato que a pretensão 

tutelar da reclamante merece prosperar, porquanto o débito foi 

devidamente quitado conforme os documentos aportados aos autos (ID. 

30362380 e 30362383) demonstram, neste momento, a tutela de urgência 

invocada. Outrossim, prima facie, sob um juízo de cognição sumária, 

verifico estarem presentes os requisitos autorizativos da medida, mais 

precisamente a prova inequívoca do direito da autora em ter seu nome 

excluídos dos órgãos restritivos de crédito em relação ao débito ora 

discutido descrito na exordial. Ademais, os documentos acarreados aos 

autos mencionam a urgência relatada na inicial logo, necessário o 

acolhimento do pedido liminar para aferir a veracidade das arguições 

elencadas na peça de ingresso. Ressalto que o deferimento do pedido de 

urgência não causa prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o 

crédito. Deste modo, o deferimento do pedido é medida que se impõe. A 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Posto isso, acolho o pedido de inversão do ônus da prova. Diante do 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, e por 

consequência, ordeno que a reclamada, proceda a exclusão do nome da 

autora dos órgãos de restrição ao crédito (ID. 30362380), em relação ao 

débito descrito na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais) no caso de descumprimento da ordem. 

Citem-se a requerida e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação outrora já designada. No momento da 
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apresentação da defesa deverá a requerida aportar ao feito provas a seu 

favor que comprovem a regularidade da negativa do nome e da cobrança 

do débito. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (artigo 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo 

de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime-se 

o reclamante, consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Cumpra-se no plantão, servindo a 

presente decisão como mandado. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011291-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EULISIO PIRES LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011291-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EULISIO PIRES LUZ REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A 

I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

II.PRELIMINAR Inicialmente rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial arguida pela reclamada em razão de necessidade de produção 

de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo 

são hábeis à formação de juízo de convicção. Refeito a preliminar de 

prescrição arguida, uma vez que a relação discutida nos autos é oriunda e 

vínculo contratual, sendo assim, conforme entendimento do STJ sobre o 

assunto, o prazo a ser aplicado no presente caso é de 10 (dez) anos. 

Rejeito a prejudicial de inépcia da inicial arguida pelo reclamado, uma vez 

que ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme 

previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do CPC. Com efeito, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Por se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. O reclamante alega que é beneficiário do 

INSS e que contratou com o Banco reclamado a operação n° 

50-2069926/14 e que seus descontos se findariam em 10/01/2019, porém 

os descontos continuaram sendo realizados em seu benefício. Após 

consulta ao seu extrato percebeu que havia sido realizado outro contrato 

de nº 55-3691894/15 com novos descontos em seu benefício, no entanto, 

informa que não realizou e não autorizou terceiros a realizarem novo 

contrato. Ante o exposto, requer a restituição em dobro dos valores 

pagos, indenização pelos danos morais sofridos, e a declaração de 

inexistência de relação jurídica. A seu turno, o reclamado sustenta que 

não cometeu qualquer ilícito, sob o argumento de que o reclamante 

contratou a operação nº 50-2069926/14, firmada em 08/01/2014, com 

previsão para pagamento em 60 parcelas (10/03/2014 A 10/02/2019) de 

R$ 61,51 (sessenta e um reais e cinquenta e um centavos) no entanto 

após pagar algumas parcelar o reclamante refinanciou o saldo de R$ 

1786,93 (mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), 

conforme autorização de pagamento de empréstimo consignado juntado 

nos autos pela reclamada, devidamente assinado pelo autor. Para 

comprovar o alegado junta os TED’s realizados e documentos pessoais do 

autor na segunda contratação No caso, desnecessária a realização 

perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Inicialmente, tenho que não pode prosperar a pretensão do reclamante de 

reconhecimento de cobrança indevida dos valores descontados em sua 

folha de pagamento do benefício pelo reclamado, pois não demonstrada à 

alegada fraude ou vício de consentimento. Aliás, o reclamado juntou aos 

autos documentação suficiente para demonstrar a relação jurídica firmada 

com a parte autora, diferente do que o mesmo alega em sua exordial, bem 

como, comprovantes da Transferência Eletrônica Disponível (TED) na 

conta do autor. Com efeito, possível vislumbrar nos autos que a 

reclamante fez no ano de 2014 e 2015 dois contratos junto a reclamada, 

primeiro o contrato com o nº 50-2069926/14 e depois o de número 

55-3691894/15. Aplica-se ao caso a máxima do “venire contra factum 

proprium non potest” (vedação ao comportamento contraditório), segundo 

a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio 

contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que não efetuou 

o contrato de empréstimo aqui discutido. Com efeito, analisando o caso, 

vislumbro a presença dos elementos caracterizadores do comportamento 

contraditório, quais sejam: comportamento, geração de expectativa, 

investimento na expectativa gerada e comportamento contraditório. 

Ninguém pode comportar-se contra as próprias atitudes, e, se assim 

ocorrer, estar-se-á violando o princípio da boa-fé processual. Vale frisar 

que o Código de Defesa do Consumidor positivou o princípio da boa-fé 

como uma regra de conduta nas relações de consumo, sendo 

caracterizada como um dever de agir respeitando os padrões de 

honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a confiança da 

outra parte. Portanto, o provimento jurisdicional no caso está adstrito, não 

somente ao pedido formulado pela parte autora na inicial, mas também à 

causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela 

nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição 

inicial. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A 

ASSINATURA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA 

VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. 

SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014)”. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza 

a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não 

havendo que ser falar em inexistência de débitos, restituição de valores e 

a condenação do banco reclamado por danos morais. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55). 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA OAB - MT24421-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016819-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUSSIARA DOS REIS SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito no valor 

de R$ 1.956,98 (um mil novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e 

oito centavos), promovido pelo reclamado, ao argumento de que 

desconhece o referido débito. O reclamado em sua defesa, afirma que 

não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente com o 

reclamado, para comprovar o alegado demonstra a origem da dívida 

conforme o áudio acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de 

seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou áudio em que a parte 

confirma seus dados, bem como estar ciente dos termos contratados, 

confirmando a abertura de conta corrente. Além disso, a reclamada juntou 

as faturas do cartão utilizado pela reclamante. Instado a se manifestar a 

reclamante não apresentou impugnação, não se desincumbindo do ônus 

que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - 

Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 3% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003526-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO FIGERNO DA SILVA REQUERIDO: BANCO CSF S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Por se tratar de relação de consumo, aplico a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida 

por dívida no valor de R$ 994,29 (novecentos e noventa e quatro reais e 

vinte e nove centavos), com data de inclusão em 07/04/2018. Assim, 

pugna pela retirada no nome do reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como pela condenação da reclamada a reparação por danos 

morais. A reclamada em sua defesa informa que não praticou ato ilícito, 

uma vez que o reclamante possui cartão de crédito junto ao banco, aduz 

que o reclamante não quitou suas faturas, por isso, estava amparada pelo 

exercício regular do seu direito ao inscrever o nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito. Sendo assim, requer a improcedência da presente 

demanda. Em que pese a parte autora alegar ser a inscrição indevida, em 

análise a fatura anexa aos autos é possível visualizar que houve erro ao 

digitar o código de barras da fatura. Cediço que a prova do pagamento 

cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o 

credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do 

Código Civil). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao comprovante juntado na exordial, constata-se que 

este é insuficiente como prova da quitação, pois se trata de documento 

cujo pagamento foi realizado com código de barras divergente. Sendo 

assim, conclui-se que a cobrança é devida e, consequentemente, não há 

conduta ilícita por parte da parte promovida em realizar a negativação do 

nome do reclamante. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO QUE LHE COMPETIA. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a 

parte autora que era cliente da ré, e que efetuou o pagamento de todas 

faturas, mas que, mesmo assim, teve seu nome incluído nos órgãos de 

proteção ao crédito indevidamente. Pugna pela declaração de inexistência 

do débito, bem como pela condenação da parte ré ao pagamento de 

indenização por danos morais. 2. Parte ré contestou e apresentou 

contrarrazões, pleiteando a condenação a do autor ao pagamento das 

faturas em aberto. 3. Sentença que julgou improcedente a ação e 

improcedente o contrapedido. 4. Em que pese estar-se diante de uma 

nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da 

legislação consumerista, e, dentre elas, a inversão do ônus da prova, ao 

consumidor cabe, ainda que minimamente, comprovar o fato constitutivo 

do seu direito. Não o fez. 5. No caso dos autos, compulsando a prova 

existente, verifica-se que o recorrente não demonstra minimamente o seu 

direito. Alega o autor ter realizado o pagamento da de todos os débitos, 

todavia, os comprovantes que anexa aos autos não são suficientes para 

corroborarem a sua tese inicial. Isso porque os documentos de fls. 10 e 

11, de fato, são pagamentos efetuados à empresa ré, mas de valores 

diversos daqueles que ensejaram a inscrição negativa, além de estarem 

desacompanhados do respectivo boleto de cobrança, bem como os 
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códigos de barra indicados nos pagamentos não conferem com aqueles 

constantes na cobrança de fl. 08. Registra-se que a prova de relação 

entre pagamento e cobrança poderia facilmente ser produzida pelo autor. 

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 

46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008866048, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 31-10-2019) Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. - Revogo a 

medida liminar concedida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55). Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014010-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: UBIRATAN MARTINS DE CARVALHO REQUERIDO: CLARO 

S.A. I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. O reclamante 

pleiteia indenização por danos morais, bem como o restabelecimento de 

sua linha móvel, alegando para tanto que realizou a contratação dos 

serviços da reclamada, transferindo sua conta da operadora OI via 

portabilidade. Aduz que a solicitação não foi atendida, porque a empresa 

requerida solicitou a portabilidade da linha errada. Dessa forma, procurou 

o PROCON em 23/10/2019 e obteve a resposta de que o erro na 

portabilidade seria sanado, sendo que foi reagendada a portabilidade para 

o dia 23/10/2019, porém, no dia a linha ainda não estava funcionando. 

Afirma ainda, que a linha provisória 65 99285-1124 também foi desabilitada 

em 24/10/2019, e ao procurar a empresa para tentar solucionar os 

problemas não obteve êxito. Por esta razão, ajuizou a presente demanda 

requerendo indenização por danos morais diante dos problemas 

suportados, e obrigação de fazer para que os serviços sejam 

restabelecidos. A reclamada, em defesa, afirmou que os serviços já foram 

restabelecidos, e que a situação não foi capaz de ensejar danos morais, 

restando caracterizado o mero aborrecimento. Por fim, requer a 

improcedência da presente demanda. Por se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifico que a parte ré não trouxe nenhuma prova de que a 

linha telefônica da autora estava funcionando devidamente no período 

alegado, bem como não trouxe nenhum elemento probatório para justificar 

a conduta, ou seja, não houve justificativa para a suspensão dos 

serviços, gerando assim uma falha na prestação do serviço. Sendo assim, 

tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia (art. 373, II do CPC), uma vez que não colacionou documento que 

demonstre que o serviço de telefonia estava regular durante o período 

alegado pelo reclamante. Logo, torna-se evidente a falha na prestação do 

serviço, visto que a reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela 

própria ofereceu e contratou com o reclamante, não tendo atendido as 

solicitações para restabelecimento do serviço em tempo exíguo, 

deixando-o sem o serviço, portanto, evidenciada a abusividade da ré em 

não fornecer o serviço adequado de maneira injustificada. Deste modo, 

uma vez consubstanciada a falha na prestação do serviço, o fornecedor 

responde de forma objetiva pelos danos causados, o que atrai a 

condenação da empresa ré aos danos morais suportados. A propósito: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR 

ADIMPLENTE. BLOQUEIO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO 

ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER 

FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula pelo 

restabelecimento do sinal de seu terminal telefônico, bem como 

indenização por danos morais, em razão do bloqueio injustificado do 

referido serviço. (...) O comprovante de pagamento trazido à exordial 

indica que o consumidor efetivou o pagamento no dia do vencimento - R$ 

10/11/2016 -, sendo que a concessionária de telefonia justifica a 

legitimidade do bloqueio justamente no inadimplemento da fatura de R$ 

263,01. 5. Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na prestação 

de serviço da empresa Recorrida, que por alguma razão não contabilizou 

o pagamento relativo ao serviço de telefonia móvel, a despeito deste estar 

incluído na fatura paga, o que ensejou o bloqueio da linha telefônica, fato 

este que enseja reparação por danos morais. 5. O caráter essencial do 

serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento 

jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso 

VII. 6. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo 

(in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia na 

vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridor de suas 

obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias 

tomadas pela fornecedora do serv iço.  (Processo n º 

128597220178110001/2017, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORREA Data do Julgamento: 26/09/2017). Destarte, tenho que a situação 

vivenciada pelo reclamante decorrente do descaso, desconforto e 

transtornos a que fora submetido pela reclamada é passível de 

indenização. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

constante na ação e o faço para: 1 – DETERMINAR que a reclamada 

restabeleça a prestação de serviço de telefonia referente a linha móvel nº 

(65) 99222 -0188 e o seu plano controle plus 4G, no valor de R$ 59,90 

(cinquenta e nove reais e noventa centavos), caso ainda não realizado. 2 

- CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. - Mantenho a liminar deferida. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 

38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue 

o pagamento do débito e o demandante manifeste concordância sobre o 

montante, determino, desde já, a expedição de alvará em favor da parte 

autora. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014919-30.2019.8.11.0001
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JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014919-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NELI GARCES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispenso o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II. PRELIMINAR Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. III. MÉRITO Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual, bem como pela clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Trata-se reclamação na qual sustenta a 

parte autora que recebeu fatura com cobrança excessiva pela reclamada 

em sua unidade consumidora nº 6/1058464 - 7, referente ao mês de 

setembro de 2019 no valor de R$ 896,82 (oitocentos e noventa e seis 

reais e oitenta e dois centavos). A reclamada em sua defesa alega que a 

variação do consumo encontra-se dentro da normalidade, alega que a 

situação da ensejo apenas a meros aborrecimentos, devendo a demanda 

ser julgada improcedente. Analisando o histórico de consumo da unidade 

consumidora da parte autora verifica-se que esta mantinha um padrão 

antes do faturamento excessivo do mês de setembro de 2019, não 

havendo variação significativa nos meses anteriores desta situação. De 

acordo com o histórico de leituras, tem-se que a cobrança nos valores de 

R$ 896,82 (oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), 

se mostram excessivas em relação ao consumo médio da consumidora e, 

neste particular cabível a declaração de inexistência dos débitos 

provenientes de cobranças com valores anormais. Tratando-se de relação 

de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva e 

somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I 

e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. Em que pese à possibilidade de 

que o aumento no valor das contas da parte autora possa ter ocorrido em 

razão da utilização excessiva, ou na possibilidade de haver acúmulo de 

consumo, era ônus da ré comprovar a razão para o extraordinário 

aumento do consumo na UC. A reclamada em sua defesa não trouxe aos 

autos nenhum elemento probatório para demonstrar a legalidade da 

cobrança, com isso não se desincumbiu do seu ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Desta feita, 

em que pese os argumentos trazidos pela parte demandada, verifica-se 

que a fatura objeto da ação teve um aumento injustificado no consumo, 

devendo ser readequada. Assim, considerando inexistência de elementos 

probatórios que afastem o direito da parte reclamante e, havendo 

verossimilhança em suas alegações, a procedência da ação quanto à 

readequação das faturas é medida que se impõe. Cediço que a 

indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à 

imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de 

modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 

no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte 

autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou 

humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Para que 

houvesse danos morais, caberia a reclamante demonstrar alguma 

excepcionalidade, como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em 

órgão de devedores ou a suspensão do serviço, o que não houve. No que 

concerne a devolução em dobro dos valores pagos a mais referente a tal 

fatura, entendo que, após a reclamada realizar a readequação da fatura 

com base nos 6 meses anteriores a cobrança, os valores pagos a mais 

pela reclamante devem ser restituídos de forma simples, uma vez que o 

pagamento em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de 

Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé, o que não 

ocorreu na espécie. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

1- DETERMINAR que a reclamada proceda à readequação da fatura 

referente ao mês de setembro de 2019, com vencimento em outubro/2019, 

com base na média dos seis meses anteriores cobrança acima da média, 

restituindo o saldo remanescente para a reclamante, de forma simples. 2 - 

OPINO pela improcedência dos danos morais. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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Processo Número: 1003698-50.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003698-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO CARDOSO DE SA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA 

LTDA, CLUBE MAIS ADMINISTRADORA S/C LTDA I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova. Alega o 

reclamante que, em outubro do ano de 2018 realizou cadastro junto à 1ª 

Reclamada, adquirindo o cartão administrado pela 2ª Reclamada, através 

do qual realizou uma compra com pagamento parcelado em duas vezes de 

R$ 67,10 (sessenta e sete reais e dez centavos). Discorre que, foram 

inseridos em seu cartão, sem sua autorização serviços adicionais. 

Prossegue narrando que, quando resolveu efetuar a quitação total de 

seus débitos, teve sua compra onerada pelas Reclamadas, que lhe 

cobraram a quantia de R$ 264,58 (duzentos e sessenta e quatro reais e 

cinquenta e oito centavos), no entanto, realizou o respectivo pagamento, 
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bem como solicitou o cancelamento do cartão, pois além de taxas de 

serviços que jamais utilizou ou solicitou, ainda houve divergência nas 

parcelas de sua compra. Aduz que mesmo solicitando o cancelamento do 

cartão as reclamadas continuaram a efetuar cobranças, ante isto, pleiteia 

em sede de liminar a suspensão das cobranças, bem como o 

cancelamento do cartão, e no mérito postula pela indenização em relação 

aos danos morais sofridos. O reclamado em sua defesa, afirma que não 

cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente, para 

comprovar o alegado demonstra a origem da dívida conforme os 

documentos acostados aos autos, razão pela qual as cobranças são 

legítimas. Visando demonstrar que de fato o reclamante não cumpriu com 

suas obrigações de quitar seus débitos o reclamado traz documento 

devidamente assinado, em que reclamante aderiu aos serviços que alegou 

não haver contratado, bem como comprovante da compra que demonstra 

que no parcelamento irá incidir juros. Além disso, alegou em sua defesa 

que o reclamante não comprovou ter quitado suas faturas, somente 

trazendo aos autos as faturas, sem a demonstração de que houve 

pagamento. Instado a se manifestar o reclamante deixou de apresentar 

impugnação, e mesmo a reclamada demonstrando a origem das 

cobranças, não trouxe os comprovantes de pagamento, sendo assim não 

se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em suspensão das cobranças, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Analisando as provas 

juntadas nos autos, é possível concluir que o reclamante efetuou o 

pagamento de uma fatura no valor de R$ 264,58 (duzentos e sessenta e 

quatro reais e cinquenta e oito centavos), em atraso. Em relação as 

demais faturas, em que pese alegar não ter contratados os serviços 

cobrados, o mesmo não pleiteia pelo cancelamento dos mesmos, além 

disso, a reclamada na contestação junta o termo assinado pelo reclamante 

referente a contratação do serviço de seguro. Presentes indícios 

substanciais de que o débito cobrado é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a cobrança constitui 

exercício regular do direito. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos e configuração de danos morais. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pelo reclamante. - Revogo a liminar concedida. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016476-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLY APOLIANY CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016476-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GISELLY APOLIANY CORREA DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a Reclamante indenização por 

danos morais ao argumento de que teve seu nome inscrito indevidamente 

pela requerida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 

sustentando que a cobrança estava suspensa devido a decisão dada pelo 

Procon. A Reclamada, em defesa, alega inadimplência da parte autora no 

cumprimento de suas obrigações, sendo regular a negativação, com isso, 

não há que se falar em dano moral, devendo a presente ação ser julgada 

improcedente. Em que pese as alegações trazidas pela parte autora, em 

análise dos autos 8011034-83.2019.8.11.0001 foi possível visualizar que a 

pretensão da autora em readequar suas faturas foi julgada improcedente, 

inclusive foi condena em arcar com os débitos em abertos. Importante 

salientar que, mesmo o procedimento do PROCON sendo referente a 

faturas diversas daquelas discutida em juízo é possível visualizar que as 

faturas em que a parte autora foi condenada a pagar referem-se a valores 

maiores do que aquelas discutidas no PROCON, ou seja, presume-se que 

os valores cobrados pela empresa estão corretos. Além disso, as 

informações preliminares do PROCON não asseguram a suspensão da 

cobrança, conforme se observa na CIP juntada aos autos. No 

procedimento administrativo a autora fez requerimentos, porém não é 

possível visualizar nenhuma determinação do PROCON, pelo contrário, 

trata-se apenas de procedimento solicitando informações da reclamada. 

Além disso, cediço que até quando se trata de acordo extrajudicial firmado 

entre as partes no PROCON o mesmo quando descumprindo nem sempre 

gera indenização por danos morais, vejamos: “EMENTA- APARELHO DE 

CELULAR. VÍCIO DE QUALIDADE. ACORDO REALIZADO PERANTE O 

PROCON. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ABALO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO 

CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Carece de interesse 

de agir, na modalidade interesse-necessidade, o consumidor que entabula 

acordo perante o Procon antes do ajuizamento da demanda em que pede a 

restituição do valor pago na aquisição de aparelho de celular que 

apresentou vício de qualidade. Não comprovado o abalo a direitos da 

personalidade, não há falar em indenização por dano moral. Apelo 

conhecido e provido. Unanimidade. Tribunal de Justiça do Maranhão TJ-MA 

- Apelação Cível : AC 0002617-03.2013.8.10.0040 MA 0462842017.” 

Dessa forma, não restaram demonstrados nos autos elementos 

ensejadores de responsabilidade civil capazes de gerar indenização por 

danos morais. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018530-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. NUNES CINTRA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018530-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: W. C. NUNES CINTRA COMERCIO - ME REQUERIDO: BANCO 

SAFRA S-A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada esta mais aptas a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. O reclamante alega que 

aderiu a máquina Safrapay do banco reclamado, no entanto em maio de 

2019 solicitou o cancelamento dos serviços, com a desinstalação da 

maquineta. Narra ainda que ao tentar fazer um empréstimo, tomou 

conhecimento que seu nome constava do cadastro de devedores 

inadimplentes, incluído pela reclamada no valor de R$ 1.207,80 (mil 

duzentos e sete reais e oitenta centavos). Ao entrar em contato com a 

reclamada para saber o motivo da negativação, foi informado que se 

tratava de taxas e juros referente à utilização da maquineta que foram 

débitos em conta junto a instituição. Informa que pagou a dívida, porém 

narra que a mesma é indevida, uma vez que apesar de adquirido a 

maquineta da reclamada, nunca abriu conta corrente, informa que todos 

os valores eram depositados e descontados em outra conta. Diante 

destes fatos, o requerente ajuizou a presente ação com o fito de que haja 

exclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem 

como seja o Banco condenado ao pagamento de indenização a título de 

danos morais e materiais. A reclamada, em sua defesa, alega ausência de 

conduta ilícita e que o reclamante no momento que solicitou os serviços 

assinou o contrato solicitando a abertura da conta, conforme proposta de 

abertura de conta corrente e contratação de produtos e serviços – 

pessoa jurídica, devidamente assinado pelo reclamante. Ressalto que a 

cláusula do contrato é específica em relação a abertura de conta, sendo 

assim, não há que ser alegada a ausência de contratação do serviço. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Corroborando: 

Ementa: RECURSOINOMINADO.OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO 

QUE LHE COMPETIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível, Nº 71008866048, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, 

Julgado em: 31-10-2019) Sendo assim, entendo legítima a cobrança 

efetuada pela reclamada, não devendo o reclamante ser restituído a título 

de danos materiais dos valores pagos para retirar seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011590-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PRISCILA DE CARVALHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011590-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEBORA PRISCILA DE CARVALHO MARTINS REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida em razão de necessidade de 

produção de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no 

processo são hábeis à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova. Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de e R$ 

167,74 (cento e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos), com 

data de inclusão em 30/11/2015, promovido pelo reclamado. Aduz, em sua 

peça inicial que desconhece o referido débito e por isso requer a 

declaração de inexistência do débito aqui discutido. O reclamado em sua 

defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante 

inadimplente com o reclamado, para comprovar o alegado demonstra a 

origem da dívida conforme o contrato acostados aos autos, razão pela 

qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato 

os serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado juntou 

proposta de abertura de conta devidamente assinada pela autora, e 

extratos que demonstram o débito. No caso, desnecessária a realização 

perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Instada a se manifestar a reclamante não apresentou impugnação e não 

comprovou o pagamento dos débitos que possui junto ao banco, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - Condeno 
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a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 

3% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na 

forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em 

decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei 

n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, 

§8º do CPC. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012499-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE JESUS MARQUES REBELATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012499-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE DE JESUS MARQUES REBELATO REQUERIDO: SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Trata-se de reclamatória em que a reclamante postula a 

condenação do demandado a pagar-lhe indenização por danos materiais e 

morais, em virtude de furto de objetos no dia 28/06/2019, guardados em 

seu veículo no momento em que este se encontrava no estacionamento 

privativo oferecido pela empresa ré, enquanto fazia compras. Aduz que 

somente notou que os objetos não estavam dentro do carro quando já não 

estava mais no supermercado, com isso, retornou até o estabelecimento e 

informou ao gerente sobre o ocorrido, porém não obteve êxito na solução 

do problema. Deste modo, como não conseguiu obter a solução pela via 

administrativa, propôs a presente ação reparatória. Por sua vez, em 

contestação, o reclamado sustenta que não houve falha alguma na 

prestação de serviço, uma vez que o presente caso é diverso da situação 

prevista na súmula 130 do STJ, ademais aduz que o boletim de ocorrência 

é prova unilateral, portanto, deve ser analisado em conjunto com demais 

provas dos autos. Alega ausência de provas que comprovam o fato e por 

isso, requer a improcedência dos pedidos iniciais. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida no do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. De toda forma, verifico que a parte reclamante não 

instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da 

demanda, isto é, não trouxe aos autos nenhuma prova que relacione o 

suposto furto ao local do estacionamento da reclamada, trazendo apenas 

o boletim de ocorrência, o qual, segundo a jurisprudência majoritária, é 

meramente informativo. Não há nos autos prova de que o carro em 

questão estaria de posse da autora ou mesmo que teria tido a porta 

arrombada, uma vez que não há nos autos qualquer documento de 

propriedade do suposto veículo, bem como não há qualquer prova de que 

tenha havido tal violação da porta do veículo. Logo, as provas 

apresentadas pelo Reclamante, foram insuficientes para que se 

desincumbisse do seu ônus, de modo que não se verifica a 

responsabilidade da reclamada pela ocorrência do dano. Cumpre enfatizar 

que não vieram aos autos testemunhos ou documentos que comprovam 

as alegações da Reclamante, o que torna fragilizada a tese apresentada. 

Quem alega e não prova a existência do fato objeto dos autos, assume as 

consequências previstas no inciso I do artigo 373 do Código de Processo 

Civil. Logo, para haver um juízo condenatório é necessária prova 

inequívoca dos fatos, o que não se verifica na espécie, por não ter sido 

comprovado a conduta praticada e o alegado dano, ônus processual do 

autor (art. 373, I, CPC). Do boletim de ocorrência colacionado, observa -se 

que o Reclamante somente percebeu a ausência dos bens após sair do 

estabelecimento, uma vez que o veículo estava intacto e sem sinal de 

arrombamento. Daí o motivo pelo qual, ao deixar o estabelecimento 

comercial da reclamada, nada lhe chamara a atenção. Porém, pelo mesmo 

motivo, não se pode afirmar, absolutamente, pela subtração dos pertences 

naquele logradouro, podendo ter ela ocorrido nos itinerários anteriores, 

dos quais sequer se tem notícia. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. FURTO. ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE QUE O FURTO TENHA OCORRIDO NAS 

DEPENDÊNCIAS DO RECORRENTE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. Ainda que 

nos casos de furto de veículos e pertences em estacionamento de 

Shopping Center aplique-se a teoria da redução do módulo de prova, 

exige-se do consumidor um mínimo de adminiculo probatório de que os 

fatos ocorreram como relatados. Caso concreto em que a autora, 

advogada, não se desincumbiu de tal ônus, pois a prova dos autos 

limita-se aos registros, tanto na polícia quanto no shopping, feitos quatro 

dias após os fatos. Verossimilhança que não se verifica e que não permite 

a aplicação da teoria da redução do módulo de prova. Sentença 

reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71005007224, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 16/09/2014) Não sem propósito, a autora 

não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. 

III.DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017792-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017792-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI ME em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão parcial à parte autora. Afasto a preliminar de 

incompetência deste juízo, tendo em vista que os documentos acostados 

aos autos são suficientes para o deslinde da ação. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

contesta valores cobrados pela Requerida. Com isso requer declaração 

de inexistência de débitos e indenização por danos morais. A empresa 

requerida contestou, afirmando que no caso em tela “nada houve de ilegal 

na cobrança levada a efeito pela requerida, pois, conforme apontado na 

fatura contestada, o consumo de energia elétrica relativo ao mês indicado 

na petição inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela 

concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia 

elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade 

consumidora”. Pois bem. O ato da ENERGISA de cobrar pela energia 

elétrica consumida é perfeitamente regular. Em regra, sendo verificada 

anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos 

que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, conforme prevê a 

Resolução nº. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Entretanto, para que tal cobrança esteja revestida de legalidade, a 

concessionária deve adotar todas as providências necessárias. Em 

decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em 

enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, 

para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança 

instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, 

a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular 

processo administrativo (art. 137), ipsis literis: "Art. 137. A distribuidora 

deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais 

equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor. § 1.º A distribuidora 

pode agendar com o consumidor no momento da solicitação ou informar, 

com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário 

previsto para a realização da aferição, de modo a possibilitar o seu 

acompanhamento pelo consumidor. § 2.º A distribuidora deve entregar ao 

consumidor o relatório de aferição, informando os dados do padrão de 

medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, a 

conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação 

de aferição junto ao órgão metrológico. § 3.º O consumidor pode, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da comunicação do 

resultado da distribuidora, solicitar posterior aferição do equipamento de 

medição pelo órgão metrológico, devendo a distribuidora informar 

previamente ao consumidor os custos de frete e de aferição e os prazos 

relacionados, vedada a cobrança de demais custos. § 4.º Caso as 

variações excedam os limites percentuais admissíveis estabelecidos na 

legislação metrológica vigente, os custos devem ser assumidos pela 

distribuidora, e, caso contrário, pelo consumidor. § 5.º Quando não for 

efetuada a aferição no local da unidade consumidora pela distribuidora, 

esta deve acondicionar o equipamento de medição em invólucro 

específico, a ser lacrado no ato de retirada, e encaminhá-lo por meio de 

transporte adequado para aferição em laboratório, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor. § 6.º No caso do § 5º, a 

aferição do equipamento de medição deve ser realizada em local, data e 

hora, informados com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência ao 

consumidor, para que este possa, caso deseje, acompanhar 

pessoalmente ou por meio de representante legal. § 7.º A aferição do 

equipamento de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios 

Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal 

tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do 

órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT 

NBR ISO 9001. § 8.º O consumidor pode solicitar, antes da data 

previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo 

agendamento para realização da aferição do equipamento de medição. § 

9.º Caso o consumidor não compareça na data previamente informada, 

faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio, devendo enviar ao 

consumidor, em até 30 (trinta) dias, o relatório de aferição. § 10. A 

distribuidora não deve cobrar a título de custo de frete de que trata o § 3º 

valor superior ao cobrado pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos na modalidade “PAC”. § 11 Os prazos para encaminhamento do 

relatório de aferição ao consumidor ficam suspensos quando a aferição 

for realizada por órgão metrológico, continuando a ser computados após o 

recebimento do relatório pela distribuidora.”. Vale salientar que é essencial 

oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de 

prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao 

processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do 

suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa devem 

permear não só o processo jurisdicional, como também os procedimentos 

administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas as 

peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em decorrência 

da aplicação das normas consumeristas, pois referido diploma consagrou 

expressamente o direito do consumidor à racionalização e à melhoria dos 

serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe 

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos, consagra, expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos 

serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 

de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários: I - receber 

serviço adequado; E novamente o CDC: Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em 

geral. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código.. Nesse 

sentido, acórdão elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA 

ELÉTRICA - TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE 

POTÊNCIA - LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI 

SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, 

modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF 

(art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos 

contratos o Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço 

de energia elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de 

potência disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, 

conforme o Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança das faturas em 

questão, mormente porque que ela sequer mencionou, na contestação, a 

existência de procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto 

faturamento a menor, bem como não há nos autos a comprovação, por 

meio de laudo técnico e tampouco trouxe o Termo de Ocorrência e 

Inspeção assinado pelo consumidor e com a presença deste que 

demonstre que havia qualquer irregularidade no relógio medidor da parte 

autora. Em outras palavras, que tenha possibilitado ao consumidor o direito 

de defesa e de acompanhamento da aferição. Nesse contexto, resta 

patente a ilegalidade na conduta da concessionária reclamada, sendo 

certo que a verificação unilateral de irregularidade do medidor não possui 

o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, sobrelevando-se 
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essencial apurar se a avaria existente no referido aparelho foi causada 

pelo usuário. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO 

DE COBRANÇA DE DÉBITO - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE 

UNILATERAL PELA CEMIG - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO 

PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - SENTENÇA MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução 

nº456/2000 da ANEEL depende, pela própria redação do preceito 

normativo, de matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor, 

isoladamente considerada, constitui elemento probatório de intensa 

fragilidade, o que justifica a manutenção da sentença, que declarou 

indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames 

do Estado Democrático de Direito que empresa concessionária prestadora 

de serviços públicos, depois de constatar uma irregularidade no aparelho 

medidor do consumo de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica 

unilateral, possa simplesmente comunicar ao usuário a existência de 

diferença a maior apurada, sem comprovação dos fatos necessários à 

constatação da irregularidade e, em especial, sem observância do devido 

processo legal. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. 

Des. Geraldo Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE 

APURADA POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PERÍCIA TÉCNICA OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

IRREGULAR - NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO 

E AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de 

valores referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho 

medidor de consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de 

comprovação do prejuízo da prestadora através de regular procedimento 

administrativo seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de 

segurança não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo 

dano, pois a alteração na medição depende de perícia para ser 

comprovada, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. Se não observado o escorreito procedimento para 

apuração do débito decorrente de irregularidade constatada na via 

administrativa, descabida a interrupção do fornecimento em virtude de 

débito passado, mormente se o usuário está cumprindo com os 

pagamentos pelo fornecimento de energia, sendo ainda indevida a 

cobrança na forma de cálculo prevista para o caso de fraude. (TJMG - 

Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. Desª. Vanessa 

Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). Considero, portanto, que 

restou caracterizado cerceamento à defesa da parte autora, ainda em 

sede administrativa, haja vista que não há nos autos elementos para se 

concluir que o procedimento da ENSERGISA se pautou nos limites das 

normas que regem a espécie para a consumação da cobrança do 

montante apurado, tanto no que se refere à constatação da autoria da 

violação do medidor, quanto à apuração final do quantum do débito. De 

outra banda, a situação alegada pela parte autora não ultrapassou um 

inconveniente, sendo um transtorno ordinário, situação que não dá ensejo 

à indenização por danos morais. Vejamos o entendimento dos nossos 

tribunais: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO DE 

BAGAGEM. COBRANÇA REGULAR. LIMITE NÃO OBSERVADO. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS 

DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narram os autores que 

contrataram viagem para Porto Seguro, através da requerida, em que o 

preço pago estaria incluído o transporte da bagagem. Aduzem que durante 

o embarque e no retorno tiveram que efetuar o pagamento de cobrança 

adicional no valor de R$ 320,00 referente ao excesso de bagagem. 2. 

Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Com efeito, trata-se de 

relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, 

respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos 

termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 4. 

Analisando o conjunto probatório coligido ao feito, verifica-se que os 

autores não comprovaram fato constitutivo de seus direitos, tendo em 

conta que não demonstraram que sua bagagem não tenha extrapolado o 

limite dado pela companhia aérea, ônus que lhes incumbia, nos termos do 

art. 373, I, do CPC. 5. Gize-se que, na época da viagem dos recorrentes, 

de praxe, cada passageiro tinha direito ao transporte de uma peça de... 

até 23 kg. 6. Alega a recorrida que, na ocasião da contratação, todas as 

informações referentes ao excesso de bagagem foram repassadas aos 

autores, sendo que os mesmos deveriam ter acessado as condições 

gerais do contrato, as quais estavam no site da agência de viagem. Assim, 

incabível a restituição do valor cobrado. 7. No que atine aos danos morais, 

entende-se que não restaram caracterizados, já que a autora não 

comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero 

aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo 

em situações excepcionais. 8. Os fatos revelaram que houve transtornos 

inerentes à vida em sociedade, caracterizados, como tais, como 

dissabores da vida moderna. 9. Ademais, não há como haver condenação 

em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os danos 

morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição 

patrimonial por danos morais. 10. Destarte, a sentença atacada merece 

ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da 

Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007740905, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em 29/11/2018). Desta forma, julgo improcedente o pedido 

de danos morais. Ante o exposto, JULGO procedente a pretensão contida 

no pedido inicial para o fim de DECLARAR inexistente o débito objeto da 

lide, e o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC. 

CONFIRMO A TUTELA CONCEDIDA NO EVENTO 26955686. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010539-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARICIO DE SANTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010539-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARICIO DE SANTANA SILVA REQUERIDO: OI S.A I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Acolho a preliminar de retificação do polo 

passivo, para constar como parte ré a empresa OI MÓVEL S/A. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor- parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais), com data de 

inclusão em 29/10/2018, no entanto a requerente não reconhece a dívida 

negativada. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada a 
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reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, uma vez que a reclamante firmou contrato 

junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que 

tange ao pagamento dos débitos, estando amparada pelo exercício regular 

do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida 

prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do 

nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha 

a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a mais antiga em nome do requerente, portanto, não se aplica no presente 

caso a Súmula nº 385 do STJ. Feitas as ponderações supra, apesar de 

afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir outra 

restrição em nome do requerente, ainda que posterior à discutida no 

presente processo, faz-se necessária à redução do quantum 

indenizatório IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela acolhimento da preliminar arguida 

e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 – Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 356,00 

(trezentos e cinquenta e seis reais) e, por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação 

por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). - Acolho a preliminar de 

retificação do polo passivo, para constar como parte ré a empresa OI 

MÓVEL S/A. Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

após o trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da reclamante 

do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais). Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o requerido realize o 

pagamento voluntário do débito, após o trânsito em julgado, e havendo 

concordância do autor, determino a expedição de alvará. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007481-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL NUNES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007481-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MICHEL NUNES BUENO REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial arguida em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito no valor 

de R$ 2.184,02 (dois mil e cento e oitenta e quatro reais e dois centavos), 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar a reclamante inadimplente com o reclamado, para 
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comprovar o alegado demonstra a origem da dívida conforme o contrato 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados 

pela parte autora, o reclamado juntou proposta de abertura de conta 

devidamente assinado pelo autor, áudio que demonstra a renegociação da 

dívida, e extratos que demonstram o débito. No caso, desnecessária a 

realização perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Instado a se manifestar o reclamante não apresentou impugnação e não 

comprovou o pagamento dos débitos que possui junto ao banco, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Condeno 

a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 

3% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na 

forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em 

decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei 

n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, 

§8º do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, artigos 54 e 55). Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016374-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRENDA LINETH ANEZ PARADA REQUERIDO: ENERGISA 

S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Por se tratar de relação de consumo, já foi aplicada na decisão liminar a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Sendo assim, incumbe à 

reclamada provar a veracidade dos fatos alegados na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Trata-se de Ação declaração de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais em que a autora alega que possui a unidade 

consumidora n. 6/2593654-3. Assevera que, na data de 21/02/2018, a 

energia elétrica foi suspensa sob o argumento de inadimplência. Registra 

que, em fevereiro de 2019, foi surpreendida com a cobrança excessiva da 

fatura. Anota que a empresa também emitiu a fatura com vencimento em 

11/09/2019 na quantia excessiva de R$ 325,01 (trezentos e vinte e cinco 

reais e um centavo). Deste modo, requer a procedência da ação para que 

seja declarada a inexistência do débito da fatura de setembro de 2019, 

bem como indenização pelos danos morais sofridos. A reclamada, por sua 

vez, alega que não houve a suspensão dos serviços, com isso não há 

que se falar em ato ilícito ensejador de danos morais. Analisando o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico não assistir razão à 

reclamada, uma vez que a mesma não apresentou qualquer justificativa 

referente à fatura com valores acima da média, além disso a parte autora 

juntou nos autos fotos da suspensão dos serviços realizada pelos 

prepostos da reclamada. Friso, ainda, que não juntou ao feito a solicitação 

de suspensão do autor, assim, não há indício de prova de que corte fora a 

pedido do demandante. Logo, em análise ao histórico de consumo da 

consumidora constata-se que a houve um aumento injustificado no 

consumo, impondo-se a readequação dos valores, uma vez que não há 

nos autos qualquer prova que justifique a excessiva cobrança. Em relação 

a comprovação da suspensão dos serviços, a parte autora se 

desincumbiu do ônus de provar o que alegou, nos termos do art. 373, I do 

CPC. A reclamada para tentar provar o alegado em sua defesa somente 

se utiliza de documentos unilaterais, que não possuem o condão de 

fornecer prova convicta. Sendo assim, resta evidente que houve a 

suspensão dos serviços e que os valores cobrados na fatura contestada 

são indevidos, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus probatório 

que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE 

- LEITURA POR MÉDIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA 

REAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO 

CONSUMIDOR PARA MANTER LIVRE O ACESSO À UNIDADE 

CONSUMIDORA – FATURAS DISCUTIDAS ADMINISTRATIVAMENTE – 

CORTE INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO 

MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEVIDO – NECESSIDADE DE 

REVISÃO DAS FATURAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços 

é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da 

falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Ocorrendo 

impedimento de acesso para fins de leitura, deve a distribuidora, tão logo 

seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, 

sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da 

possibilidade da suspensão do fornecimento, o que não restou 

comprovado nos autos. Restando comprovado que a empresa 

fornecedora de energia procedeu a interrupção do fornecimento referente 

a fatura contestada administrativamente, resta caracterizado o dever de 

indenizar por dano moral . O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. As faturas 

contestadas devem ser revisadas de acordo com a média dos seis meses 

anteriores e o valor pago devolvido à parte promovente, na forma simples. 

Sentença reformada Recurso provido. (N.U 1000640-26.2017.8.11.0028, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) Evidencia-se, pois, que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração de 

situação excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível exigir 

da reclamante a produção de prova negativa. Por fim, quanto ao dano 

moral, em si mesmo, não há que se falar em prova; o que se deve 

comprovar é o fato que gerou o desconforto e a indignação da 

reclamante, e este restou comprovado. E provado o fato, impõe-se a 
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condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o dano in re 

ipsa. Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, 

causando real lesão ao direito da personalidade da parte autora, uma vez 

que ficou privada de serviço essencial à sobrevivência que permite a 

convivência do ser humano de forma digna em sociedade. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 - DETERMINAR a 

inexistência do débito da fatura com vencimento mês de setembro de 

2019, e, por conseguinte, que a reclamada proceda à readequação da 

referida fatura com base na média dos seis últimos meses anteriores a 

emissão da fatura discutida em juízo; 2 - CONDENAR a reclamada ao 

pagamento de indenização por dano moral a reclamante no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. - MANTENHO a liminar deferida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55). Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Consigno que, após o trânsito em 

julgado, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito e o 

demandante manifeste concordância com o depósito, defiro desde já o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020095-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANIA CRISTINA NEVES DE BRITO SOUZA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Por se tratar de relação de 

consumo, aplico ao caso a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Sendo assim, incumbe à reclamada provar a veracidade dos fatos 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Alega a parte autora, em síntese, que 

recebeu SMS oferecendo empréstimo com termos facilitados, informa que 

entrou em contato com o número e conversou com o responsável, o 

mesmo disse que para que o empréstimo fosse disponibilizado a 

reclamante deveria depositar na conta do responsável certa quantia em 

dinheiro a título de garantia, e assim o fez. Aduz que no dia 02/08/2019 

depositou os valores solicitados, sendo que no final o valor total foi de R$ 

4.285,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais), porém, após 

realizar todos os procedimentos o valor do empréstimo não foi depositado 

em sua conta. Narra que se dirigiu até a delegacia e fez boletim de 

ocorrência, com isso, o delegado de polícia encaminhou oficio ao banco 

reclamado no dia 22/08/2019 solicitando que o banco efetuasse o bloqueio 

dos valores. Ante tais fatos, postula que o banco seja condenado a 

restituir os valores transferidos, bem como indenização pelos danos 

morais sofridos. O reclamado em sua defesa alega que ausência de nexo 

causal, possível enriquecimento ilícito e por isso requer a improcedência 

da presente demanda. Para comprovar o alegado o reclamado narra em 

sua defesa que a reclamante efetuou a transferência dos valores no dia 

02/08/2019 e que esses valores foram sacados no mesmo dia, para 

demonstrar junta extrato da conta corrente do responsável. Informa 

também que a consumidora somente realizou a solicitação no dia 

05/08/2019, e diante da ausência de valores em conta o banco não tinha 

como efetuar a devolução para a consumidora. Assim, alega que não 

houve falha na prestação do serviço por parte do banco. Desta feita, não 

há como se atribuir ao reclamado responsabilidade, tendo em vista se 

tratar de culpa exclusiva de terceiro, a qual afasta a responsabilidade 

objetiva, não atendidos os requisitos ensejadores de dano moral e material 

no caso em tela, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do CDC. In casu, 

verifica-se estar diante de uma hipótese de culpa exclusiva do 

consumidor, circunstância que exclui a responsabilidade do prestador de 

serviço, senão vejamos: Artigo 14, § 3° O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. A consumidora é responsável pelas transferências que 

faz, bem como, por verificar a idoneidade da empresas com quem mantém 

relação jurídica, sendo assim, em que pese os danos que a consumidora 

teve, o banco reclamado não deve arcar com tais prejuízos, uma vez que 

não restou demonstrado nos autos falha na prestação do serviço. 

Corroborando: Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRARRAZÕES. 

PRELIMINAR. DESCABIMENTO. - Recurso da parte autora que ataca os 

fundamentos da sentença, obedecendo ao disposto no art. 1.010 do Novo 

Código de Processo Civil. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. Caso em que os autores foram vítimas de estelionato 

praticado por terceiros. Depósito de valores em contas bancárias dos 

golpistas. Ausência de nexo causal entre o prejuízo suportado e o agir da 

ré, que apenas faturou o carro e aguardou o pagamento que seria feito 

pelos negociadores, que se mostraram golpistas, o que não se 

concretizou, fato que motivou a não entrega do veículo. Prova dos autos 

que não determina tenha havido falha na prestação do serviço. Sentença 

de improcedência mantida. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES 

AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 

70075828921, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 25-04-2018). Data de 

Julgamento: 25-04-2018. Publicação: 03-05-2018 III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013854-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 787 de 804



JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013854-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVERALDO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Afasto a 

prejudicial de mérito suscitada pela reclamada no que tange a prescrição, 

tendo em vista que o prazo prescricional, para fins de ação de 

indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, passa a fluir a partir da ciência do consumidor sobre 

a negativação e não da data da negativação, conforme entendimento do 

STJ. Alega a parte reclamada que a petição inicial não veio instruída com 

comprovante de negativação expedido por órgão oficial, sendo que o 

documento apresentado pela parte autora não poderia ser utilizado para 

tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o documento 

anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito indevido, não 

havendo que se falar em ausência de provas. A reclamada levanta 

preliminar alegando que a parte reclamante não juntou nenhum 

comprovante de residência válido. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial 

arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz de 

ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 

330, § 1º do CPC. Nessas condições, deve ser priorizado o acesso à 

justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando 

entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que 

regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual. Rejeito 

a preliminar referente ao pedido de reunião dos processos, em análise ao 

sistema pode-se perceber que o processo que foi distribuído pela parte 

autora se refere a contrato diferente com débito diverso do discutido no 

presente processo, sendo assim, possível a análise do mérito sem que 

haja decisão conflitante. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C Pleiteia 

o reclamante, indenização por danos morais diante da inserção de seu 

nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela reclamada no 

valor de R$ 56,15 (cinquenta e seis reais e quinze centavos), referente à 

um suposto contrato n. º 0001644876201511, com data de inclusão em 

28/12/2015, ao argumento que desconhece o referido débito. A 

reclamada, em contestação, sustenta que a parte autora é titular da UC 

cadastrada sob o nº 1644876-3, situada na RUA RONI SOUZA SILVA 125 

BAIRRO: VILA NOVA, CUIABÁ – MT, e deixou de efetuar os pagamentos 

de suas faturas, logo, não há o que se falar em ilicitude por parte da 

requerida ao proceder a negativação. Ao final, como pedido contraposto 

pugna pela condenação da parte autora ao pagamento dos débitos em 

aberto, e aplicação das penas de litigância de má-fé. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada 

no artigo 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que a reclamada não trouxe ao processo o contrato firmado 

pelo autor referente à UC nº. 1644876-3, se limitou a apresentar a ficha 

cadastral, a qual, por ser produzida unilateralmente não pode ser aceita 

como meio de prova, motivo pelo qual reputo como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. De fato, a reclamada não apresentou qualquer 

documento que comprove a solicitação de ligação de unidade consumidora 

pelo reclamante, ou qualquer solicitação de transferência da titularidade, 

logo não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Com efeito, 

não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Do mesmo modo, 

merece procedência o pedido de condenação da empresa reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA 

INDEVIDA DE VALORES REFERENTES A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO A 

JUSTIFICAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não merece provimento o recurso, 

pois a ré em nenhum momento logrou êxito em demonstrar a contratação 

que gerou a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao 

crédito (fls.18/20), o que poderia ter sido feito mediante a juntada do 

referido contrato ou de gravação telefônica, com solicitação dos serviços 

pela autora, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso 

II, do CPC, e o art. 6º, inciso VIII, do CDC. Cumpre salientar que as telas 

acostadas pela ré (fls. 48/64) não se prestam para demonstrar a 

contratação, porquanto se tratam de documentos unilaterais, oriundos do 

sistema interno da ré. Assim, ilegal a inscrição do nome da autora lançada 

nos cadastros de devedores inadimplentes, restando caracterizado o 

dever imposto à ré de indenizar os prejuízos daí advindos. O dano moral 

decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito 

caracteriza-se como in re ipsa, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento, não necessitando de demonstração, assim, não há o que se 

falar em inexistência de danos morais como alegado em razões recursais. 

Em relação ao quantum indenizatório, deve ser mantido, pois adequado ao 

caso concreto. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007248560, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 28/03/2018). 

Analisando os documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se 

que a negativação objeto do presente processo é a restrição mais antiga 

no nome do requerente, portanto, não se aplica no presente caso a 

Súmula nº 385 do STJ. Importante salientar que a outra negativação em 

nome do reclamante já foi declarada indevida nos autos de nº 

1013856-67.2019.8.11.0001. Quanto ao pleito contraposto apresentado 

pela reclamada, este não merece prosperar, em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com o demandante quanto à 

unidade consumidora, e, destarte, a existência de débito em nome do 

mesmo. E, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de 

má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada 

nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV.DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição das preliminares arguidas pela reclamada e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 – DECLARAR a inexistência dos 

débitos discutidos nos presentes autos no valor de R$ 56,15 (cinquenta e 

seis reais e quinze centavos). 2 – CONDENAR a reclamada a indenizar o 

autor pelos danos morais por ele sofrido no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo 

índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, 

proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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GEAN FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018762-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEAN FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ASSURANT 

SEGURADORA S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 
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38 da Lei 9.099/95. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Com 

efeito, a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, sujeita às 

regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão 

do ônus da prova, em razão da vulnerabilidade caracterizada pela 

hipossuficiência probatória, com base no art. 6º, VIII, do CDC. Aduz a 

parte autora, em breve síntese, que foi assaltado no dia 01/02/2019 e 

roubaram seu celular, aduz que o aparelho possuía seguro da reclamada, 

informa que pagou 11 parcelas de R$ 39,52 (trinta e nove reais e 

cinquenta e dois centavos) referente ao seguro, conforme comprovantes 

anexos, e que embora tenha avisado o seguro sobre o roubo não recebeu 

a indenização até a presente data. Diante do exposto, requer o pagamento 

da cobertura do seguro contratado no valor do aparelho - R$ 1599,00 (mil 

quinhentos e noventa e nove reais), bem como indenização pelos danos 

morais. Para comprovar os fatos, o autor juntou e-mails com as 

solicitações, bem como boletim de ocorrência. A reclamada, por sua vez, 

alega que não houve qualquer ato ilícito, pois o reclamante deixou de 

vincular o número IMEI do aparelho na hora que contratou o seguro, 

impossibilitando o pagamento de qualquer valor, por isso, requer a 

improcedência da presente ação. Analisado o processo e os documentos 

que o instruem, verifico que a justificativa apresentada pela reclamada 

para não efetuar o pagamento do seguro, ou seja, ausência de vinculação 

do número do IMEI, não merece prosperar, pois, não apresentou qualquer 

documento que comprove que o reclamante tinha ciência de tal cláusula, 

assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competia, a teor 

do disposto no artigo 373, II do CPC. Ademais, não é razoável admitir 

ausência de seguro por falta do IMEI. Além disso, o reclamante juntou 

e-mail como as solicitações da reclamada, demonstrando que enviou todos 

os documentos necessários para que o pedido fosse atendido. Logo, 

restou incontroverso o fato de que o reclamante contratou o seguro, bem 

como restou demonstrado que o reclamante foi vítima de um crime em que 

teve seu bem furtado. Nesse sentido, faz-se necessário que a reclamada 

efetue o pagamento dos valores ao requerente, por ser medida de direito. 

Vejamos o entendimento da jurisprudência em casos análogos: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. 

CLÁUSULA QUE LIMITA AS HIPÓTESES DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO ADEQUADA, REDAÇÃO CLARA E OBJETIVA. DEVER DE 

INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS A 

CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO 

DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. PREQUESTIONAMENTO NÃO 

DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ -DF 

07077217820198070016 DF 0707721 - 78.2019.8.07.0016, Relator: 

CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2019 

Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/09/201 9) Cediço que o art. 54, § 4º, do CDC dispõe que as cláusulas 

restritivas de direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, 

de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de serem 

tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. 

Nesse sentido, prevê o art. 6º, III e 46 da Lei n. 8.078/90, que é direito do 

consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços. Na 

hipótese dos autos, a reclamada não junto o contrato assinado pelo 

reclamante, bem como, não demonstrar que o mesmo possuía ciência da 

cláusula de vinculação do número do aparelho. A conduta da reclamada 

viola a boa -fé objetiva e os deveres anexos dela decorrentes. Com isso, 

vislumbro que a reclamada não logrou comprovar que prestou ao 

consumidor as informações adequadas, claras, precisas e ostensivas 

(art. 31 do CDC) sobre o serviço oferecido, de modo a esclarecer as 

condições para a efetiva prestação da cobertura securitária, em especial, 

quanto à existência de limitações ao seu direito. No que tange aos danos 

morais, resta evidente o dever de indenizar, tendo em vista a conduta 

ilícita da requerida que deixou de cumprir o que fora pactuado, 

especialmente pelo tratamento dispensado ao requerente, que necessitou 

ajuizar a presente demanda para resguardar um direito seu. 

Corroborando: Seguro prestamista. Ação de indenização. Contratação de 

seguro de proteção financeira. Caso de desemprego involuntário. Negativa 

de pagamento do sinistro ao segurado, em razão de não submissão de 

seu cargo ao regime celetista. Réus que não comprovam a ciência do 

consumidor sobre tal limitação contratual. Violação ao dever de 

informação. Artigo 6º, III, CDC. Ilícita a negativa de cobertura. Condenação 

dos réus solidariamente ao pagamento da indenização securitária. Dano 

moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, considerados 

os parâmetros usualmente adotados no arbitramento da reparação do 

dano moral, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação 

0002389-93.2012.8.26.0306; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão 

Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 1ª. Vara 

Judicial; Data do Julgamento: 22/09/2017; Data de Registro: 22/09/2017) O 

reclamante traz aos autos nota fiscal do aparelho celular no valor de R$ 

1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais), porém, faz-se 

necessário descontar de tal valor o montante referente a franquia do 

seguro, no valor de R$ 399,75 (trezentos e noventa e nove reais e setenta 

e cinco centavos). Pelo exposto e pelas provas dos autos entendo que 

merece prosperar o parcialmente pleito autoral. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a 

reclamada a pagar a indenização securitária no valor de R$ 1.199,25 (mil 

cento e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), acrescido de 

juros legais a incidir da data da citação e correção monetária a contar da 

data da negativa do pagamento. 2 - CONDENAR a reclamada a indenizar o 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais a partir desta decisão. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Consigno que, após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário do débito e o demandante manifeste concordância 

com o depósito, defiro desde já o pedido de expedição de alvará. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018164-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUANNA PRISCILA CARVALHO LEAL REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A I. RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C.C DANO MORAL proposta em desfavor de EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. Narra a parte autora que a empresa 

requerida inscreveu seus dados nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 2.169,60 (dois mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta 

centavos), referente ao contrato 134186714, porém diz ser beneficiária de 

100% do FIES, sendo assim, indevida qualquer cobrança por parte da 

empresa. A reclamada, mesmo devidamente citada, não compareceu à 

audiência de conciliação, bem como não apresentou contestação. O art. 

20 da Lei 9.099/95 estabelece que: “não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Já o art. 344 do CPC/2015 dispõe 

que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Desta forma, ante ao não comparecimento da Reclamada na audiência de 

conciliação, bem como a ausência de contestação, a confissão ficta dos 
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fatos aduzidos na inicial é medida que se impõe, contudo, conforme 

elencado no art. 20 exposto alhures, pertence ao Juiz a convicção quanto 

a ocorrência dos fatos narrados pela parte Autora, cabendo a este auferir 

a ocorrência ou não dos danos conforme narrados na inicial, de acordo 

com as provas produzidas pela parte Reclamante. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma ser indevido, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Não tendo a Reclamada apresentado defesa, tenho que nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, inciso II, do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, a desconstituição do débito 

negativado, bem como a condenação em danos morais. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de contratação, cumulada com indenização por danos morais 

em decorrência da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito em virtude de dívida que alega jamais ter contraído, julgada 

improcedente na origem. A relação travada entre os litigantes é 

nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de 

Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no 

artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em 

comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente 

causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. 

Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez 

alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré, ora 

recorrente, comprovar a efetiva contratação entre as partes. In casu, a 

empresa ré deixou de acostar documento capaz de comprovar a 

contratação realizada pela autora, pelo que a demandada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, de comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ex vi legis do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte ré, na condição 

de prestadora de serviço, deve tomar os devidos cuidados para evitar 

eventuais contratações, bem como cobranças indevidas. Destarte, a 

cautela e a prudência devem ser fontes permanentes de atuação, sob 

pena de ser responsabilizada pelos prejuízos causados a terceiro em 

razão da sua atividade, haja vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da 

Teoria do Risco da Atividade. Saliente-se, ainda, que, provado que a 

negativação do nome da parte demandante foi indevida, provado está o 

dano moral deste fato decorrente, tratando-se de danos morais in re ipsa. 

Por fim, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como 

os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação 

de indenização, em hipóteses símiles, impõe-se o arbitramento de R$ 

10.000,00 (...). APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (TJ/RS - Apelação 

Cível, Nº 70082545781, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado 

em: 13-12-2019)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Não há dúvida de 

que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que as 

demais negativações em nome da reclamante estão sendo discutidas em 

juízo. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito aqui litigado no valor de R$ 2.169,60 (dois mil cento e sessenta e 

nove reais e sessenta centavos) referente ao contrato 134186714 e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 

(seismil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir 

da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado 

desta decisão, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro 

de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, após o trânsito em julgado, caso o requerido 

efetue o pagamento voluntário do débito e o demandante manifeste 

concordância com o depósito, defiro desde já o pedido de expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001837-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JENIFER CAVALCANTE SILVA OAB - MT26213/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001837-92.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS EXECUTADO: 

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA S E N T E N Ç A Vistos 

etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial formado pelas 

partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final 

do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011769-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO PAIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE GIRALDELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011769-07.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CESAR AUGUSTO PAIM DE SOUZA REQUERIDO: MARCIO 

HENRIQUE GIRALDELLI SENTENÇA VISTOS Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As 

partes requerem a homologação de acordo realizada junto ao SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI, PROCESSO 31/2020/ JV 03. Posto isso, a 

concessão do pleito é medida que se impõe, a fim de produzir seus efeitos 

jurídicos e legais, conforme o artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. Diante do 

exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre a reclamante e a 

reclamada, e em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo 

Civil. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012413-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALESKA MADRUGA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DOUGLAS LABRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012413-47.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALESKA MADRUGA MACHADO REQUERIDO: GUSTAVO 

DOUGLAS LABRES SENTENÇA VISTOS Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As 

partes requerem a homologação de acordo realizada junto ao SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI, PROCESSO 57/2020/ JV 01. Posto isso, a 

concessão do pleito é medida que se impõe, a fim de produzir seus efeitos 

jurídicos e legais, conforme o artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. Diante do 

exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre a reclamante e a 

reclamada, e em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo 

Civil. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008619-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RIBEIRO DE AMORIM (EXECUTADO)

ALESSANDRA BEATRIZ DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008619-18.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B EXECUTADO: JOAO 

RIBEIRO DE AMORIM, ALESSANDRA BEATRIZ DA SILVA AMORIM S E N T 

E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos 

da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A 

ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, 

que transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016127-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OZELINA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016127-49.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

OZELINA LOPES DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. S E N T E N Ç 

A Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral e material, formado pelas partes acima 

indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer 

da lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003521-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSANA DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003521-52.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: OSANA 

DIAS DA SILVA S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de execução 

de título extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015357-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015357-56.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA ROSA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de 

ação de indenização por dano moral e material, formado pelas partes 

acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 

38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 
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disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005620-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DO PRADO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005620-92.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: FABIO DO PRADO 

FERREIRA S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Ressalto que não houve decisão judicial em relação 

á inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008987-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO AUGUSTO CHAGAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008987-27.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES EXECUTADO: BRUNO 

AUGUSTO CHAGAS DE OLIVEIRA S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de 

ação de indenização por dano moral e material, formado pelas partes 

acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 

38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Ressalto que não houve decisão judicial em relação á inclusão do nome da 

parte executada nos órgãos de proteção. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005694-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005694-49.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: CRISTIANE GOMES 

DE OLIVEIRA S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de execução 

de título extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003178-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003178-56.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO REU: AZUL LINHAS AEREAS 

S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por dano 

moral formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018445-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE KATT DIAS MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018445-05.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

JEANNE KATT DIAS MARQUES EXECUTADO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003913-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA WILKE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO OAB - MT15556-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003913-89.2020.8.11.0001. AUTOR: 

ANGELICA WILKE FRANCA REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A S E N T E N Ç 

A Vistos etc. Trata-se de Ação de reparação por danos morais, formado 

pelas partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Devendo-se observar a portaria conjunta n°249/2020 do Tribunal de 

Justiça. Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali 

exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021923-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA MIRANDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021923-21.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: LUCIA 

HELENA MIRANDA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de execução 

de título extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. Devendo observar a portaria conjunta de Nº 249/2020 

do Tribunal de Justiça. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo 

ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004903-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE BAGGIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004903-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARINE BAGGIO CAVALCANTE REQUERIDO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por dano moral, formado pelas 

partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final 

do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. Devendo observar 

a portaria conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Ressalto que não houve decisão judicial em relação á inclusão do nome da 

parte executada nos órgãos de proteção. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007941-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA CINTRA ROLDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007941-03.2020.8.11.0001. AUTOR: 

JULIANA PEREIRA CINTRA ROLDAO REU: LOCALIZA RENT A CAR SA S E 

N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c restituição de quantia e danos moraias, formado pelas partes 

acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 

38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Devendo-se observar a portaria conjunta n°249/2020 do Tribunal de 

Justiça. Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali 

exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013944-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BORGES DE LARA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO OAB - MT17638-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SAO PAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013944-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO BORGES DE LARA PINTO REQUERIDO: NET SAO 

PAULO LTDA S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de declaração 

de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais, formado pelas 

partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final 

do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012445-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODANIR SILVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO JOSE DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012445-52.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODANIR SILVEIRA DA SILVA REQUERIDO: CICERO JOSE DE 

LIMA SENTENÇA VISTOS Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As partes requerem a 
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homologação de acordo realizada junto ao SERVIÇO DE ATENDIMENTO 

IMEDIATO – SAI, PROCESSO 45/2020/ JV 01. Posto isso, a concessão do 

pleito é medida que se impõe, a fim de produzir seus efeitos jurídicos e 

legais, conforme o artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. Diante do exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre a reclamante e a reclamada, e 

em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015605-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAEL DA SILVA CISI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015605-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAEL DA SILVA CISI REQUERIDO: ENERGISA S/A S E N T E 

N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por dano moral, 

formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos 

da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A 

ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, 

que transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001574-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DIANA DIAS MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001574-60.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: CAMILA 

DIANA DIAS MACHADO S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007030-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007030-88.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO EXECUTADO: JANES DE 

CAMPOS S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se Ação de execução de título 

executivo extrajudicial, formado pelas partes acima indicadas. Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Devendo-se observar a portaria conjunta 

n°249/2020 do Tribunal de Justiça. Diante disso, homologo a manifestação 

de vontade das partes ali exposta, para que produza todos os seus 

jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 

51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017715-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS GOMES BEZERRA (AUTOR(A))

JULIANO GOMES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR OAB - MT12098/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REU)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB - MG129459 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017715-91.2019.8.11.0001. 

AUTOR(A): JOSE LUIS GOMES BEZERRA, JULIANO GOMES BEZERRA 

REU: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., TAM LINHAS AÉREAS S/A S E N T 

E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de restituição de valores c/c 

indenização por danos morais, formado pelas partes acima indicadas. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009549-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009549-36.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de Ação de indenização de 

danos morais e materiais, formado pelas partes acima indicadas. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Devendo-se observar a portaria 

conjunta n°249/2020 do Tribunal de Justiça. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 
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suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013828-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ALVES DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013828-02.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

LUCIA ALVES DE FIGUEIREDO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. S 

E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais, formado pelas partes acima 

indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer 

da lide, nos termos registrados nos autos. Devendo-se observar a portaria 

conjunta n°249/2020 do Tribunal de Justiça. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004997-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004997-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIANE DE MORAIS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. S 

E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais, formado pelas partes acima 

indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer 

da lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005566-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LETICIA DAMASCENO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005566-29.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BEATRIZ LETICIA DAMASCENO DE FRANCA REQUERIDO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. 

Trata-se de ação de indenização por dano moral, formado pelas partes 

acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 

38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. Devendo observar a 

portaria conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Ressalto que não houve decisão judicial em relação á inclusão do nome da 

parte executada nos órgãos de proteção. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006926-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (EXEQUENTE)

PATRICIA ALVES BASILIO DE OLIVEIRA BOAVENTURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ DA GLORIA AMORIM SILVA OAB - MT26525/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006926-33.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: BRUNO JOSÉ RICCI BOA VENTURA, PATRICIA ALVES 

BASILIO DE OLIVEIRA BOAVENTURA EXECUTADO: YASUDA MARITIMA 

SEGUROS S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de reparação de danos 

formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos 

da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. 

Devendo observar a portaria conjunta de N°249/2020 do Tribunal de 

Justiça. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às 

partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos 

autos. Ressalto que não houve decisão judicial em relação á inclusão do 

nome da parte executada nos órgãos de proteção. Diante disso, homologo 

a manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza 

todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002792-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FRANZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002792-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VINICIUS FRANZ DE SOUSA REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de indenização 

por dano moral e material, formado pelas partes acima indicadas. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 
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os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005834-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO NETTO RIBEIRO DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005834-83.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: PEDRO NETTO RIBEIRO DE JESUS Vistos. Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial, formada pelas partes acima indicada. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Fundamento e 

Decido. As partes informam que compuseram amigavelmente, por meio 

acordo realizado e encartado nos autos (ID. 30622405 e ID. 30622406). 

Destarte, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito com lastro legal no 

disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei 

n. 9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021424-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIELLE MIRANDA DE FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021424-37.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

ARIELLE MIRANDA DE FARIA Vistos. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial, formada pelas partes acima indicada. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Fundamento e Decido. As 

partes informam que compuseram amigavelmente, por meio acordo 

realizado e encartado nos autos (ID. 30643553 e ID. 30643559). Destarte, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO 

formulado entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito com lastro legal no 

disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei 

n. 9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014586-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RIBEIRO SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014586-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO CARLOS 

RIBEIRO SARAIVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRENNO DE 

PAULA MILHOMEM POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014588-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALTENHOFEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014588-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL 

ALTENHOFEN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA POLO PASSIVO: GRUPO TUDO PARA CASA E 

CONSTRUCAO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014593-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VITAL NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014593-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

VITAL NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI TOCANTINS SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014153-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANTONIO DA 

SILVA SOUSA Endereço: Rua Rondonia, 516, São Lourenço, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 A presente carta, extraída dos autos da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 796 de 804



RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1014153-40.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.459,10 ESPÉCIE: [Expropriação de Bens]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DESPACHO: anexo EXEQUENTE: ANTONIO 

DA SILVA SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TADEU CESARIO 

DA ROSA EXECUTADO: SAMUEL SILVA DE SOUZA CUIABÁ, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018904-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DE SOUZA BRANDAO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014613-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE VITORIA ARAUJO ANDRELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014613-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISABELLE 

VITORIA ARAUJO ANDRELINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VICTOR HUGO VIDOTTI POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020828-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014618-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH BATISTA DE OLIVEIRA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 

CREDITAS AUTO (REU)

 

PROCESSO n. 1014618-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZABETH 

BATISTA DE OLIVEIRA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018879-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014086-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARENICE VERA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015620-88.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ERACY ARCANJO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019138-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014622-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FITL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - MT14361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

 

PROCESSO n. 1014622-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO FITL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DE MORAIS 

FURLANETTI POLO PASSIVO: LOCALIZA RENT A CAR SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014623-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014623-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO 

BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019812-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019707-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIREIA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO 

PADRONIZADOS PIRAJA I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014627-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE AMORIM SEVERINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014627-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOCILENE 

AMORIM SEVERINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013846-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JESUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014631-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDJEISON JULIERMY DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014631-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDJEISON 

JULIERMY DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014636-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELZA MARTINS DOS SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014636-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDINELZA 

MARTINS DOS SANTOS DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014642-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014642-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO DA 

SILVA RIBEIRO POLO PASSIVO: GINCOVGD ALFA INCORPORACOES 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014645-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014645-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINEIA 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001451-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014657-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA FRANCISCA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014657-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILZA 

FRANCISCA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021543-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019240-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LYCIANY RAQUEL ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014699-95.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO SILVA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO MADUREIRA OAB - MT16824/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014699-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

SILVA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA COELHO 

MADUREIRA POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014714-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CARLOS RODRIGUES DE FIGUEIREDO (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1014714-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

PITALUGA COSTA E SILVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014716-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014716-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILZO JOSE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014723-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE PONTES DE SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014723-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEIDE PONTES 

DE SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014725-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTO TAVARES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014725-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANILTO 

TAVARES ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014735-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO BOMDESPACHO SANTOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014735-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIO 

BOMDESPACHO SANTOS JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014737-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014737-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUVENAL 

FERREIRA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021896-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE GENNY DA SILVA MOTTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0030233-93.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO SANTANA PEREIRA (TESTEMUNHA)

ALINE PEREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 0030233-93.2008.8.11.0041 POLO ATIVO:ALINE PEREIRA 

DOS SANTOS e outros POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 

16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0012441-53.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONI DE FRANCA BARCELOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LIBERATTI OAB - MT16825-N (ADVOGADO(A))

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 0012441-53.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:RONI DE 

FRANCA BARCELOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME 

LIBERATTI, MAURO SERGIO GUERRISE POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500783-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Intime-se a parte exequente para que apresente o título original 

no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1012448-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. ”. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007860-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLY DIAS GALVAO (AUTOR(A))

LOURIVAL BARREIRA AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0041503-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DOS SANTOS GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

DANIEL MELLO DOS SANTOS OAB - MT11386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0041503-70.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:SUELI DOS 

SANTOS GOES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS BONATO DE 

AMORIM, ANDRE CASTRILLO, DANIEL MELLO DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0045505-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARED POMPEO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0045505-83.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:JARED POMPEO 

DE ALBUQUERQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO RIBEIRO 

ROCHA POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 08:50 , no endereço: 
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RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0032602-50.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 0032602-50.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:HSBC SEGUROS 

(BRASIL) S.A ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO CHAVES 

ABDALLA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0037981-74.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERIR BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT14359-O (ADVOGADO(A))

FABIANE PAES DE BARROS OAB - MT14216/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO RIBEIRO VERAO OAB - MT8495-O (ADVOGADO(A))

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4893-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0037981-74.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:VALDERIR 

BEZERRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARDONIL 

MANOEL GONZALEZ JUNIOR, DOUGLAS DE MELO SANTIAGO, PEDRO 

MARTINS VERÃO, RODRIGO RIBEIRO VERAO, FABIANE PAES DE 

BARROS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 09:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0008159-69.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JECIEL NES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA OAB - MT11197-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0008159-69.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:JECIEL NES DE 

BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA ROBERTA DE BRITO E 

SILVA RAMOS COSTA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 

09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0022880-02.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ARAUJO NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0022880-02.2008.8.11.0041 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO ARAUJO NEPOMUCENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR 

POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0032740-22.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VENTURA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CHRISTYAN GOMIDE OAB - MT7416/O (ADVOGADO(A))

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0032740-22.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:ELIAS VENTURA 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA, 

JULIANA CHRISTYAN GOMIDE, JULIANO ALVES ROSA POLO PASSIVO: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLES HENRIQUE RODRIGUES BORGES (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002223-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GLEIDSON LUIZ DE OLIVEIRA 

MONTEIRO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, THALLES HENRIQUE 

RODRIGUES BORGES Vistos, etc. DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o DIA 05 DE MAIO DE 2020, ÀS 17:00 HORAS para a 

colheita de depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas, 

até no máximo de 03 (três) para cada parte, que deverão comparecer 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerido no 

mínimo de 05 (cinco) dias antes da data acima designada, em 

conformidade com o art. 34, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, 

pessoalmente, a fim de que compareçam à audiência supramencionada, 
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acompanhadas de seus respectivos patronos. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0009870-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0009870-12.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:MARIA HELENA 

DA SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES, FABIANO ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0045992-58.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE COLETA DUARTE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVINO VICENTE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 0045992-58.2012.8.11.0041 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

COLETA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO FELLIPE DE 

OLIVEIRA PEREIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 

10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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